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1. fejezet

Bevezetés

Az autóipari technológiák és közlekedési rendszerek fejlődése olyan újdonságokat hoz, mint az
autonóm járművek megjelenése és a fejlett városi környezet. Ezek az újítások komoly kihívásokat
jelentenek a közlekedési ágazatokkal foglalkozó szakemberek számára. A jövőben fontos kutatási
terület lesz, hogy a fejlődésekkel párhuzamosan hogyan változnak a közlekedésben jelenleg használt
szabályok és eszközök, milyen kapcsolat alakul ki a vezetők, a járművek és a környezet között.

A forgalmi rend jelzésrendszerei napjainkban nagy jelentőséggel bírnak a közlekedésben, és
valószínűsíthetően a jövőben is fennmaradnak valamilyen formában. Minden forgalomban résztvevő
a kihelyezett jelzések alapján tájékozódik és kap megfelelő információt a környezetéről. Ezért is
fontos magának a környezetnek a helyes érzékelése, értelmezése, illetve annak változásaira történő
reagálás az automatizált járművektől egészen a gyalogosokig.

1.1. A témaválasztás indoklása, aktualitása

A közlekedésbiztonság témájának területe mindig is fontos volt számomra, ezért választottam a
kritikus közlekedési helyzetek vizsgálatát, tesztelési lehetőségeit a magasan automatizált és az au-
tonóm járművek esetében. A különböző vezetéssegítő funkcióval ellátott járművek száma az utóbbi
években rohamosan nő. A legfontosabb cél, hogy a következő 20-30 évben sikerüljön bevezetni a
teljesen autonóm közlekedést az utakon, ehhez viszont még nagyon sok kihívást kell leküzdenünk.
A problémák közé tartozik, hogy a teljesen autonóm jövő elérése nem kizárólag az autógyártók
fejlesztésein fog múlni, hanem a jogszabályokban, illetve az infrastruktúra területén is jelentős vál-
toztatásokra lesz szükség. Elmondhatjuk tehát, hogy a teljesen autonóm jövő még távoli, azonban
egyre több olyan funkció jelenik meg a járművekben, amelyek ezt elősegítik. Ezeknél a rendszerek-
nél azonban meg kell említeni, hogy - bár megvásárolható járművek már ma is rendelkeznek velük
– még most is fejlesztési stádiumban vannak, ami sokszor azt jelenti, hogy még előfordulhatnak
hibák a működésükben.

A disszertációban bemutatom a kutatásaimon alapuló módszertant, ahol a jelenben és a jövőben
használt jelzésrendszerek jelentőségét, hatását és a környezet autonóm rendszerekkel történő helyes
érzékelésének lehetőségét vizsgáltam, folyamatosan követve az önvezető rendszerek és a tesztelési
lehetőségek fejlődését. Megfigyelésekkel és elemzésekkel megállapítottam, hogy a jövőben milyen
jelzésrendszerekre milyen mértékben van feltétlen szükség, melyek azok a funkciók, amelyekkel a
környezet érzékelése pontosabbá válhat. Az irodalmi kutatásaim és tapasztalataim segítségével
létrehoztam egy, a jelzések anomáliáit osztályozó rendszert, amely részben az alapját is képezte
a tesztek tervezésének. Ezek segítségével olyan tesztkörnyezetet készítettem, és olyan tényezőket
kerestem, amelyek az automatizált, autonóm járművek esetében használhatók, az erre alkalmas
pályákon tesztelhetők. A különböző alap és kritikus közlekedési helyzetekkel rendelkező protokollok
segítségével törekedtem az anomáliák felfedésére.

A kutatómunkám során széles irodalomkutatást végeztem a jelenlegi jelzésrendszerekről és azok
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1. Bevezetés

környezetre gyakorolt hatásáról. A forgalomba helyezett járművekben található és beépíthető auto-
nóm rendszereket elemeztem, megkerestem azok előnyeit, hátrányait. Az így nyert adatok, példák
alapján következtettem, hogy melyik megoldás az optimális, és milyen irányban érdemes a továb-
bi fejlesztéseket elkezdeni. Jelentős segítséget nyújtott ebben a környezetet helytelenül értelmező
rendszerek hibájából bekövetkezett közúti balesetek, illetve azok elkerülhetőségének elemzése.

Napjainkban számos baleset következik be a közutakon, ezeket többségében még a hagyomá-
nyos járművek okozzák. Ahhoz, hogy a jövőbeli közlekedési problémákkal szembenézzünk, min-
denképpen említést kell tenni a jelenlegi közúti baleseti számadatokról. A 2020-as évben történt
közúti balesetek száma kevesebb volt, mint egy évvel korábban. 2019-ben országos közúton, az első
három hónapban a 106-tal szemben csupán 86 halálos kimenetelű baleset történt. Amíg 2020-ban
106 esetben 127-en vesztették életüket, addig a 2020-as évben 86 balesetben 91 haláleset történt.
A 2020-as negyedévben a súlyos sérüléses balesetek száma a 2019-eshez képest 13,2 százalékkal
(895-ről 777-re) csökkent, míg a 2013 könnyű sérüléses baleset 5,9 százalékos csökkenést jelentett.
2020 márciusában 29 halálos kimenetelű baleset történt, ez 12,1 százalékkal kevesebb a 2019-es
évi 33-hoz képest. A súlyos sérüléssel járó balesetből 38,1 százalékkal, míg a könnyű sérüléses
balesetekből 27,5 százalékkal történt kevesebb, mint a 2019 márciusában [112]. (Lásd: 1.1. ábra)

1.1. ábra. A közúti balesetek során meghalt és megsérült személyek száma [112]

A statisztikai adatok szerint (a vonatkozó közúti forgalom is jelentősen változott a pandémiával
összefüggésben) a 2020 első negyedévében bekövetkezett közúti balesetek 36 százalékát a rosszul
megválasztott sebesség, vagyis az abszolút és relatív gyorshajtás okozta. Az esetek 25 százaléka az
elsőbbségi jog megsértése miatt történt, 14 százalékban a kanyarodási szabályok megszegése volt a
kiváltó ok. Az adatok szerint a korábbi évek 30 százalék alatti értékéhez képest a gyorshajtás miatt
bekövetkezett balesetek aránya emelkedett. A statisztikai adatokból az is kiderült, hogy a 2020-as
évben az ittasan balesetet okozók száma 3,8 százalékkal (248-ra) emelkedett. Az ittasan okozott
közúti balesetek aránya az összes balesethez 8,6 százalék, ami magasabb részarány a 2019-es év
azonos időszakában mért 7,6 százalékhoz képest [112]. (1.2. ábra)

2020. január hónapban a közúti balesetek 71 százalékát a személygépkocsi-vezetők okozták.
A második legnagyobb csoportot 8 százalékos aránnyal a tehergépkocsi-vezetők teszik ki, tőlük
alig maradnak el kerékpárosok 7 százalékkal és a gyalogosok 6 százalékkal. Márciusban viszont 69
százalékos arányt képviseltek a személygépkocsi-vezetők, 8 százalékkal a második helyre kerültek a
kerékpárosok, a tehergépkocsi-vezetők 7 százalékkal voltak a harmadik helyen, míg 5 százalékban
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1. Bevezetés

1.2. ábra. A közúti balesetek során meghaltak száma [112]

a gyalogosok okoztak balesetet.
Az adatok megvizsgálása után összefoglalva az alább felsoroltak okozhatták a csökkenési folya-

matot: a közösségi közlekedés fejlődése és annak használatára való ösztönzés, a minél korszerűbb
technikák alkalmazása, valamint a biztonságosabb forgalom kialakítására való törekvés. A vizs-
gálat alapján a forgalom nagyságának mértéke is csökkenő értéket mutat a közutakon, ez szintén
hozzájárult a kevesebb baleset kialakulásához. A továbbiakban a kritikus közlekedési helyzetek
kiszűrése hozhat csökkenést a közúti balesetek számában.

Az autonóm járművek elterjedésével a jelzésrendszerek és környezet érzékelése, valamint a
jármű irányítása - bizonyos körülmények között – átkerülhet a járműhöz. Vizsgálom a jelenleg
használt és az újonnan fejlesztett autonóm rendszereket, illetve azt, hogy ezek milyen hatással
vannak a közlekedésre. Fontos megtalálni az önvezető rendszerek létrehozásához szükséges minél
pontosabb és minél megfelelőbb tényezőket a humán járművezetők és az eddigi rendszerek gyenge
pontjai alapján. Megkeresem és elemzem azokat a közlekedési helyzeteket, amelyek gondot okoz-
hatnak az autonóm rendszereknek. Tesztkörnyezet segítségével fejlesztési lehetőségeket kell keresni
a problémák megoldására.

Egy rendszer működésbe lépése és közúton történő használata előtt sok teszten kell megfelel-
nie, míg az teljes mértékben biztonságosnak tekinthető lesz a közlekedési környezetre. A környezet
helyes érzékelése nemcsak a jelen, de a jövő közlekedésére nézve is nagy jelentőséggel bír. A dol-
gozatomban javaslatot teszek, hogy milyen tesztelési lehetőségek alá lehetne vetni azokat, mielőtt
közúti használatba kerülnek; illetve milyen tényezőkre, mérésekre kell feltétlen kitérni, hogy lefed-
jék a kiépíteni és fejleszteni kívánt önvezető rendszereket.

Átgondolva az eddigi rendszerek működését és fejlesztési lehetőségeit, további kutatásokat vé-
geztem a szenzorok megzavarásával kapcsolatban neurális hálózatok által készített támadások segít-
ségével. A neurális hálók a meglévő rendszerek és modellek fejlesztésére, validálására, értékelésére
használhatók. Ezek alapján számításba vettem, hogy nemcsak a klasszikus módszerek alapján
lehet érzékeny egy rendszer, hanem a mesterségesintelligencia-alapú környezetfelismerőkre is gon-
dolni kell. Egy tervezett hálózat segítségével optimalizáltam egy támadó folt (adversarial patch)
csomagot, amely jelentős mértékben összezavarja a közlekedési táblák helyes felismerését.
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1.2. Célkitűzések

Megfigyelések és elemzések alapján megállapítható, hogy a jövőben a közlekedési jelzésrendszerek
jelentős mértékű változásokon fognak keresztülmenni. Az is feltehető, hogy lesznek olyanok, ame-
lyekre nem lesz szükség. A tapasztalatok és a példák alapján elmondható, hogy rengeteg olyan
jelzésrendszer van a jelenlegi közlekedésben, amelyek alkalmatlanná teszik a magasan automatizált
rendszerek balesetmentes közlekedését az utakon. Hátráltató tényező, hogy mind a horizontális,
mind a vertikális jelzésképek előfordulhatnak hibásan az utakon, ezzel is nehezítve a környezetfel-
ismerő rendszerek dolgát.

Célkitűzéseim között szerepel, hogy bemutassam, melyek azok az anomáliák, amelyek előfordul-
hatnak a közlekedésben. Bebizonyítom, hogy az erre készített osztályozó rendszerem segítségével
ezeket a "hibákat" akár fel is lehet használni a tesztekhez. Ezek segítségével a rendszerek ponto-
sabbá válhatnak, és meg lehet állapítani azt is, hogy adott esetben szükség van-e szenzorfúzióra, és
ha igen, melyik szenzor milyen mértékben játsszon szerepet. A kidolgozott módszertan a kritikus
határhelyzetek hatékony megállapítására alkalmazható.

Egy új rendszer engedélyezéséhez nagyon sok teszten kell jól teljesíteniük az eszközöknek,
bármilyen területről is legyen szó. Egy tesztelési és validálási piramis lépéseit követve kutattam
és terveztem meg a kritikus közlekedési helyzetekre vonatkozó és lehetséges teszteljárásokat. A
jelzéskép-anomáliák szempontrendszerének megalkotását követően – ezeket is figyelembe véve –
szimulációs és valós környezetben is igazoltam, hogy működnek, majd eljutottam a végső következ-
tetéseimre. A tesztek és elvégzett mérések alapján megállapítható, hogy a jelenlegi infrastruktúra
nagy hatással van a magasan automatizált rendszerekre és fordítva. Tehát mindkettőre figyelni
kell és a jövőben fejlesztéseket kell végrehajtani.

A kutatásokból és tesztekből adódó eredmények alapján létrehoztam egy optimalizált támadási
algoritmust a mesterségesintelligencia-alapú közlekedésitábla-felismerő rendszereknek. A támadá-
sok azt a célt szolgálják, hogy felkészítsék a rendszereket a jövőbeni esetleges támadásokra, és
alkalmazhatók legyenek mind szimulációs, mind valós környezeti tesztek esetében is.

Az összegyűjtött adatok alapján pedig létrehoztam egy tesztkörnyezetet szimulációs és valós
környezetben, amely alkalmas a kritikus közlekedési helyzetek tesztelésére. A valós teszt pedig
mint validált tesztforgatókönyv kerülne alkalmazásra valós tesztpályán, a ZalaZONE-on.

1.3. A vizsgálatok módszertani háttere

Az autonóm járművek fejlesztései jelenleg is folyamatosan zajlanak. A fő motivációk közé tartozik
a környezetterhelés, a károsanyag-kibocsátás és a közúti balesetek számának csökkentése a köz-
utakon. A továbbfejlesztett rendszerek hatékonyabb és biztonságosabb közlekedést nyújtanak az
emberi vezetőknél.

A járműveket a SAE (Society of Automotive Engineers) szintek szerint 0-tól 5-ig lehet besorolni,
ahogy az a következő 1.3. ábrán is látható. A nulladik szint azt jelenti, hogy nem rendelkeznek
semmilyen automatizáltsági fokkal, az ötös pedig azt, hogy már maguktól képesek közlekedni. Az
eszközök fejlődésével párhuzamosan új teszteljárást is ki kell dolgozni. A járművekben található
szenzoroknak tudniuk kell mindazt, amiket az emberek az érzékszerveik segítségével észlelnek.

A szimulációs környezetben történő tesztelésekben nagyon sok fejlesztési lehetőség rejlik, de
korlátokkal is rendelkeznek. A rendszerek jól felépítettek, több szintből állnak, de vannak hiányos-
ságaik. A teszteléseket tovább nehezíti a magas automatizáltság és az autonomitás fejlődése.
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1.3. ábra. Járművek automatizáltsági szintjei - SAE szintek [92]

A rendszerek fejlődése miatt a hagyományos járműtesztek nem elegendőek a magasan automa-
tizált és autonóm járművekben található funkciók típusjóváhagyásához. Az új rendszerek működé-
séhez validálási és hitelesítési teszteket kell létrehozni. A jelenleg használt járműveknél vizsgálnunk
kell az emberi vezetőt, a járművet és a közöttük lévő kommunikációt. A tesztelés során az önvezető
jármű kapcsán figyelnünk kell a hálózatba kapcsolt és automatizált járművek környezeti érzékelé-
sére és a döntéshozatali algoritmusára. Az eredményeket számos tényező befolyásolja.

A hálózatba kapcsolt és automatizált járművek (CAV - Connected and Automated Vehic-
les - Hálózatba kapcsolt és Önvezető járművek) tesztelése függ az esetektől, forgatókönyvektől,
a funkcióktól és a kiválasztott automatizálási szintektől (SAE-szintek). A tesztelési és validálási
feladatokat is ennek megfelelően, hasonló módon kell megszerveznünk. A feladatok nemcsak ma-
gát a járművet, hanem az infrastruktúrát is érintik, ugyanis a CAV-ok a forgalmi infrastruktúra
részét is képezik. Még mindig nem egyértelmű, hogyan lehet a megfelelő tesztelési infrastruktúrát
megtervezni, fejleszteni és telepíteni az automatizált vezetés magasabb szintjeihez. Ezenkívül ver-
senyképesnek kell lennie, hogy ne csak tesztelje, hanem tanúsítsa és érvényesítse is reprodukálható
és hatékony módon az automatizált vezetési funkciókat. Még mindig kérdés, hogy hol vannak az
OEM (Original Equipment Manufacturer - Erdeti termékgyártó) öntanúsításának határai, és hol
kellene egy független szervezetnek részt vennie a folyamatban. Fontos megemlíteni, hogy egy füg-
getlen szervezet nem igazolhatja, validálhatja a funkciót, ha a korai fázisban nem dolgozott együtt
a fejlesztőkkel.

A tesztelés másik szempontja, hogy szinte mindenki tisztában van a jármű kiberbiztonságának
fontosságával, de még mindig sok a tennivaló annak megállapításában, hogy miként lehet a csat-
lakoztatott járműveket manipulálni, és hogyan lehet megakadályozni a visszaéléseket a biztonság
garantálása érdekében. A digitalizált mobilitási megoldások azon hatása, hogy maximalizálja a
felhasználói élményt az autóban és a csatlakoztatott járművekben, szintén kibertámadások poten-
ciális veszélyét hordozza magában. Az autóipar fejlesztésében nagy jelentősége van az erőforrások
optimális felhasználásának. Komponens vagy rendszertesztelés csak a szükséges erőforrások fel-
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használásával, pénzügyi követelményekkel érhető el [97], ezért különböző tesztelési szintekre van
szükség a csatlakoztatott és automatizált járművek esetében (lásd: 1.4. ábra).

1. Szimulációs tesztek
2. Laboratóriumi tesztek
3. Tesztpályai tesztek
4. Korlátozott/ellenőrzött közúti tesztek
5. Korlátozás nélkülikKözúti tesztek

1.4. ábra. Tesztelési és validálási piramis [97]

A csatlakoztatott és automatizált járművek tesztelése általában a forgalmi helyzetekre összpon-
tosít. Vannak tanulmányok, amelyekben a forgalmi helyzeteket a tesztek egyszerűsítése érdekében
csoportosítják, de a forgalmi helyzetek jellemző tulajdonsága a sztochaszticitás is egyben. Lehe-
tetlen előre meghatározni minden forgalmi helyzetet, és lehetetlen bizonyítani a csatlakoztatott és
automatizált járművek megbízhatóságát közúti tesztek nélkül. A cél a rendszerek lépésről lépésre
történő tesztelése a szimulációs környezettől egészen a közútig. A lépésenként történő tesztelés
költség- és időhatékony megoldást eredményez a csatlakoztatott és automatizált járművek megbíz-
ható működéséről.

A tesztelési szintek kapcsolatban állnak a rendszer fejlesztésének V-modelljével (1.5. ábra). A
szimulációs tesztek a megvalósíthatóságra összpontosítanak. A laboratóriumi vizsgálatok lehetővé
teszik a jármű megépítését az apró alkatrészektől kezdve az egész rendszerig. A biztonságot a nyílt
közúti tesztek bizonyíthatják a tesztelők számára.

A fentiek szerint az hálózatba kapcsolt és automatizált járművek tesztelésénél az a cél, hogy
bebizonyítsuk, a jármű megfelelően fog működni, és megfontolt döntéseket tud hozni különböző
közlekedési helyzetekben. Mivel a közlekedési szituációk megszámlálhatatlanok, ezért mindennél
fontosabbá váltak a valós környezeti közúti tesztek. Csak a közúti teszteken keresztül lehet elegendő
sztochasztikusságot elérni a különböző közlekedési helyzetekben. Egy jól definiált és strukturált
tesztelési architektúra és az érvényesítési módszerek a tanúsítási folyamat alapját képezhetik a
jövőben a csatlakoztatott és automatizált járművek esetében.

A tesztekben 5 szintet lehet megkülönböztetni, ezek során a jármű összes funkciójának műkö-
dése kipróbálható különböző környezetekben. A szimulációs tesztek jelentik a későbbiek alapját.
Egy új funkció jóváhagyása a szimulációs környezetben kezdődik, de esetenként a későbbi fázisok-
ban is felhasználható, mint segítség [78]. A szimulációs és az azt követő tesztekre sok esetben
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1.5. ábra. V-modell [78]

egy nagyobb, erre kialakított tesztpályán van lehetőség. Ilyen például Magyarországon a jelenleg
épülő ZalaZONE tesztpálya. Célja, hogy a fejlett, magasan automatizált és autonóm járműveket
tesztelni lehessen. A valós tesztek mellett kutatásokat is végeznek, hogy hogyan lehet a legnagyobb
biztonsággal és körültekintéssel kipróbálni ezeket a járműveket. A pálya különlegességei közé tar-
tozik a hálózatba kapcsolt járművek tesztelhetősége pl.: jármű-hurokban [39], hardver-hurokban,
forgatkönyv-hurokban [111], [20], [95]. Az utóbbi lényege, hogy valós környezetben történik, de
bizonyos elemei az érzékelők számára virtuálisan kerülnek megjelenítésre, így biztonságosabbá és
gazdaságosabbá teszik a végrehajtást [97], [25].
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1.4. A dolgozat felépítése

A dolgozat 4 fő fejezetből áll. Az elején megindokolom a témaválasztást, majd következnek a
célkitűzések, a felhasznált módszertan - amely a kutatás alapját képezte -, illetve minden fejezet
elején található szakirodalomi áttekintés, amely megmutatja, hogy a téma teljes mértékben egyedi
és új tudományos eredményeket tartalmaz. A dolgozat rámutat, hogy a vizsgált problématerü-
lettel foglalkozni kell, és szükség van egy jól használható, kritikus helyzetek tesztelésére alkalmas
tesztkörnyezetre.

A kritikus tesztkörnyezet elkészítéséhez főképpen a különböző közlekedési jelzőtáblákat hasz-
náltuk demonstráció céljából, azok mutattak rá a problémára, ezért a dolgozatom 2. fejezete a
jelzésrendszerek bemutatásával foglalkozik.

A környezetérzékelők erősségeit és gyengeségeit mutatja be a 3. fejezet, illetve kitér a tesztkör-
nyezet készítésének jelentőségére mind szimulációs, mind pedig valós környezetben.

A 4. fejezet felhívja a figyelmet az új neurálisháló-alapú környezetfelismerő rendszerek támad-
hatóságára, és egyben bemutat egy saját fejlesztésű optimalizált támadást "matricák" formájában.
A "matricagyűjtemény" figyelemfelkeltő szándékkal készült, hogy megmutassa milyen egyéb kriti-
kus helyzetekre kell felkészülnünk a jövőben, és ennek ismeretében akár átgondolnunk, hogyan is
lehetne ezeket beépíteni a tesztkörnyezetbe, hogy az autonóm rendszerek még jobbak legyenek.

Az 5. fejezet bemutatja, melyek azok a konfliktushelyzetek jelenleg a közutakon, amelyek a
magasan automatizált járművek és a közlekedési infrastruktúra között jönnek létre. A szituációk
elemzése nagy segítséget nyújtott a tesztkörnyezet kialakításában, ezt a 5.1. alfejezet részletesen
bemutatja. Ez egyben a dolgozat célját és fő eredményét is reprezentálja.
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1.5. Hipotéziseim

1. Felállítható egy olyan szempontrendszer, amely a közlekedési jelzések anomáliáit számszerű-
sített módon osztályozza statisztikai adatok alapján. Megállapítható, hogy az ilyen módon
osztályozott anomáliák felhasználhatók a jármű fedélzeti horizontális és vertikális jelzéseket
felismerő rendszerek tesztpályán végrehajtható minőségi tesztjeire.

2. Létrehozható olyan tesztmódszer, amely szimulációs környezetben, majd valós tesztpályára
adaptálva, figyelembe véve a jelzések anomáliáit, alkalmasnak bizonyul a vertikális jelzésfel-
ismerés kritikus határhelyzeteinek megbízható megállapítására.

3. Megállapítható, hogy a neurális hálókra épülő, táblákat felismerő rendszerek érzékenyek
és sérülékenyek, kockázatot hordoznak magukban és nem minden esetben biztonságosak.
Bizonyítható, hogy a neurális hálóra épülő közlekedési táblákat felismerő rendszerek megza-
varására optimalizálható még nem létező támadó szoftver.

4. Igazolható többféle járműdinamikai szimulációs szoftverrel és érzékenységi vizsgálattal, hogy
a meglévő közlekedési infrastruktúra kockázatot hordoz magában mind a jelenlegi járműve-
zetőkre, mind a jövő járműrendszereire. Megállapítható, humán és magasan automatizált
jármű paraméterekből, hogy a jövő járműveit és az infrastruktúrát egymáshoz igazítva kell
fejleszteni a biztonságos közlekedés elérése céljából.
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A közlekedési jelzésrendszer
jelentősége a jelen és a jövő
közlekedésében

Ebben a fejezetben bemutatom és elemzem a közlekedésben használt forgalmi rend jelzésrendsze-
reit. Ezek a jelzések — táblák, útburkolati jelek és egyéb eszközök — segítséget és tájékoztatást
nyújtanak a közlekedésről a forgalomban résztvevőknek.

A jelzésrendszerek bemutatásával az a célom, hogy a legalapvetőbb jelzésekből kiindulva eljus-
sak olyan jelzésszintekig, amelyek nemcsak általános tájékoztatást adnak a környezetről, hanem
folyamatosan figyelik a forgalmat, ezáltal frissítik önmagukat, és aszerint változtatják a közlekedők-
nek kínált információkat. Az említett jelzések még elengedhetetlenek a jelenkor közlekedésében, de
egyre fejlettebbé válnak, folyamatosan változnak. Megvizsgáltam, hogy a magasan automatizált
és az autonóm járművek korai, illetve későbbi szakaszában — a mostani technológiai ismeretekre
alapozva — mennyire lesz szükség forgalmi jelzésrendszerekre, vagy milyenné kellene átalakítani
azokat, hogy mindenki számára megfelelőek legyenek [18].

2.1. Horizontális és vertikális jelzésképek

2.1.1. Útburkolati jelek

Az útburkolati jelek az úttest síkjában fekvő festék-, idomdarabok, melyek útépítési és egyéb
anyagok felhasználásával segítik szabályozni, terelni a forgalmat. Az általános követelmények és
az előírásban található szabványok arra vonatkoznak, hogy mind nappal, mind éjszaka megfelelő
távolság mellett felismerhetők, jó minőségűek és felhasználhatók legyenek.

Az útburkolati jelek jelentősége megkérdőjelezhetetlen, mert vezetik és segítik a forgalomban
résztvevőket a lehetséges haladási irányokban. Biztonságérzetet adnak a vezetőknek, hiszen amint
bizonyos okokból a jelek kevésbé láthatók (fényviszony, minőség, látási viszony), azonnal megje-
lenik bennük a bizonytalanság, az pedig növeli a baleset kialakulásának kockázatát. Mindenhol
jelen vannak a közlekedésben, már a magasan automatizált járművek rendszerei is használják őket
(parkolás, sávkövetés), és valószínűsíthetően az útburkolati jelek később is megmaradnak az utakon
(T2-1.113-2001-Útburkolati jelek tervezése) [43]. Az Útügyi Műszaki Előírás (UT1-1.123-2001-A
közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata) tartalmazza az útburkolati jelek szabványos méretének, szí-
nének, elhelyezési módjának paramétereit, ezeknek megfelelően kell használni őket a forgalomban
[42].

Az előírás által megszabott, adott útszakasz tervezése, méretezése a következő képen látható
(lásd: 2.1. ábra).
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2.1. ábra. Útügyi Műszaki Előírás alapján kanyarodó közút szabványos paraméterei [44]

Az útburkolati jelek az alakjukkal, színeikkel, helyzetükkel, egymástól és más tárgyaktól mért
távolságukkal adnak egyértelmű jelzéseket. Előfordul, hogy csak egy-egy táblakombinációval együtt
értelmezhetők, sokszor kiegészítik és erősítik egymást a forgalomban elhelyezett jelzések. Ez ki-
emelkedően fontos a veszélyeztetett helyeknél (gyalogos-átkelőhely, megálló). A jól használhatóság
miatt az útburkolati jeleknek országosan és akár világszerte egységesnek kellene lenniük, gondolva
a jelenlegi és későbbi felismerő rendszerekre [44].

A közlekedésbiztonság szempontjából a gyalogos-átkelőhelyek kiemelten veszélyeztetett helyek-
nek számítanak. Ahhoz, hogy a balesetek számát csökkenteni lehessen, a gyalogos-átkelőhelyként
szolgáló útszakaszra többféle jelzéssel kell felhívni az utat használók figyelmét. Különösen fon-
tos, hogy az átkelőhelyeknek mind a gyalogosok, mind a járművek számára az országok között is
megegyező jelzése legyen. Már most sokan tesztelik a fejlesztők közül, hogyan lehetne még jobban
felhívni a vezetők figyelmét, hogy minél hamarabb észrevegyék a gyalogosokat. Ez kitűnő példa a
több jelzés együttes használatára, ugyanis táblával történő jelzés mellett további, az utakon alkal-
mazható, fényvisszaverő tulajdonsággal vagy villogó fénnyel rendelkező jelölőket is alkalmaznak,
lásd: 2.2. ábra, [100]. Azt a lehetőséget is megvizsgáltak, hogy mi történik akkor, ha az átkelő-
hely alakjával manipulálnak, ezzel kényszerítve a járművezetőt a lassításra az ütközés elkerülése
érdekében [53].

2.2. ábra. Gyalogos-átkelőhelynél található okoszebra [53]

A technológia fejlődéséhez segítséget nyújthat annak megvizsgálása, hogy milyen helyzetekből
adódnak balesetek. Ide sorolhatók többek között az útburkolati jelek esetében a munkaterületeknél
alkalmazott ideiglenes jelzések, amelyek, ha nem megfelelően vannak rögzítve a talajhoz, eldefor-
málódnak, esetleg eltűnnek az úttestről. Ez gyakran problémát okoz a magasan automatizált
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járművekben található sávkövető rendszereknek [58].
Biztonsági szempontból figyelni kell az útburkolati jelzések felületére, mert például esős időben

jelentősen megváltoznak a tapadási tényezők. A jelzések felületét jelentősen befolyásolják a szán-
dékosan érdessé tett részek. Megváltozik a kapcsolat az útburkolati jelek és a járművek kerekei
között, ennek következtében a csúszósúrlódás értéke is megváltozik, a súrlódás mértékét pedig az
érdesség mértéke határozza meg.

Az útburkolati jelek is folyamatosan kopnak, romlik a minőségük, elhalványulnak, kevésbé
érzékeltetik a közlekedők számára az irányokat, vagy kevésbé erősítik a többi jelet, ezzel növelik
a balesetek kockázatát. Az élettartamuk nagyban függhet az adott szakasz forgalomnagyságától,
az út méretétől, magától a jelek fajtájától, elhelyezkedésétől és a környezeti hatásoktól. Hasonló
problémát okozhat a különböző felismerő rendszerek számára egy-egy forgalmi sáv halványulása,
eltűnése, mint ahogy az ideiglenes jelek deformálódása is [44]. Az autonóm járművek esetében
gondolni kell majd arra is, hogy egyes országokban nem alkalmaznak útburkolati festéseket. Az
nem jelenthet gondot ezeknek a járműveknek, ha az országhatár átlépése után ugyanolyan jelekkel
találják szembe magukat, az azonban komoly problémát okozhat, ha valahol teljesen eltérnek az
útfestések/útfelfestések. Erre is a jövőben fel kell tehát majd készíteni a rendszereket arra, hogy
mit tegyenek hasonló esetekben.

Valószínűsíthetően a jelek a jövőben is megmaradnak, bár előfordulhat, hogy változni fog a
szerepük, alakjuk és információtartalmuk.

2.1.2. Közúti jelzőtáblák

A közlekedési tábláknak a jelenlegi közúti infrastruktúrában jelentős és meghatározó szerepük
van. Fajtájuktól függően (veszélyt jelző, figyelmeztető, tájékoztató stb.) segítik a forgalomban
résztvevőket a közlekedésben.

A jelzőtáblák többféle módon adhatnak információt. A rajtuk található jelzések mellett az
alakjukkal és az elhelyezkedésükkel is tájékoztatást nyújtanak a közlekedők számára. A tábláknak
a fontosságuk miatt rengeteg szabványnak, előírásnak kell megfelelniük, ezeket az Útügyi Műszaki
Előírás (UT-04-02-11-2012-Közúti jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése, alkalmazása és el-
helyezés) tartalmazza. Külön szabályok vonatkoznak az egyes jelzőtábla-csoportokra, ezen belül
az alakjukra, méreteikre, felületeikre, színezéseikre és a fénytechnikai tulajdonságaikra, valamint
szigorú biztonsági követelményeknek - erőtani és szilárdságtani jellemzők – is meg kell felelniük a
mérettani paraméterek mellett. A későbbiekben a felismerő rendszerek jellemzésében és fejlesztési
lehetőségeiben nagy segítséget nyújthat, ha ismerjük, melyek azok a táblák, amelyek elengedhe-
tetlenek lesznek továbbra is, és melyekre lesz kevésbé, vagy egyáltalán nem lesz szükség a közúti
közlekedésben [45].

A jelzések közül a változtatható jelzésképű táblák (2.3. ábra) biztosan nagyobb szerepet fognak
játszani a jövő közlekedésében, de biztosan fognak fejlesztéseket végezni rajtuk. Ezek a jelzéstípu-
sok azok, amelyek a hálózatba kapcsolt járművekkel a legegyszerűbben kommunikálhatnak majd.
Ugyanis nagyon sokféle információ közlésére alkalmasak - forgalom, időjárás, egyéb forgalmi tájé-
koztatás -, és folyamatos összeköttetésben vannak a forgalomirányító központtal [114].

Az egyik fejlesztési lehetőség, az úgynevezett specifikus I-75 útszakasz, amely 1960-ban épült.
Ez az úttest olyan területen található, ahol mezőgazdálkodás folyik, ezért kevés forgalom halad
át rajta. A Michigani Közlekedési Minisztérium (MDOT) újjáépíti és korszerűsíti ezt az úgyneve-
zett I-75-ös szakaszt, amely nemcsak a geometriáját, hanem az út viszonyainak változását jelenti.
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2.3. ábra. Változtatható jelzésképű tábla [114]

Fejlesztik az út biztonságát, amellyel az utazási időt is csökkentik és biztosítják is a 70 mp/h-ás
sebességet. Az I-75 tesztútszakaszon minden ázsiai és európai autógyártó jelen van, így lehetőségük
van automatizált és "hálózatba kapcsolt" járművek tesztelésére infrastruktúrájukkal együtt. Maga
az útszakasz célja, hogy valós körülmények között biztonságos lehetőség legyen az új technológi-
ák kipróbálására. Az újítás, amelyet közúton tesztelnek, a közlekedési táblákra helyezett kódok.
A lényege, hogy a vezető számára láthatatlan, de az érzékelővel felszerelt jármű számára teljes
mértékben látható és értelmezhető. A jelekbe beépített kódok lehetővé teszik a jármű és az inf-
rastruktúra közötti kommunikációt (I2V- infrastructure-to-vehicle). A beágyazott kód megerősíti
magát a jelzőtáblát és a jelentését (lásd: 2.4. ábra). Ez az üzenet, amely redundáns útmutatást
nyújt a jármű számára, megerősíti a környezettel és a jelzéssel kapcsolatos információkat. Az azo-
nosítás során vizuálisan felismeri a táblát, majd leolvassa a rajta lévő kódot. Ez a két módszer
együtt növeli a biztonságot, mivel egymástól függetlenül kommunikálnak [79].

2.4. ábra. Beágyazott kóddal ellátott jelzőtábla [79]

Másik lehetőség, amikor az új táblák segíthetnek az önvezető járműveknek, például az A9-es
autópályán München-Nürnberg felé található egy speciális jelzés. Az autonóm járművek pontos
helyüket úgynevezett mérföldkövekkel tudják azonosítani. Ez az érzékelő pedig a legmodernebb
szenzortechnológia és centiméteres pontosságú jelölő, amely a digitális térképen megtalálható (HD
map), és segít az önvezető járműveknek a pozícionálásban (lásd: 2.5. ábra). Az új jelek nagy
előrelépést jelentenek a teljesen digitalizált és hálózatba kötött utak számára. Fekete és fehér, kör
alakú, különböző formákkal rendelkező jelzőtáblákat telepítettek az A9 és A93 autópálya Holle-
dau csomópontja köré, Regensburgtól mintegy 2,5 km-re. Az emberi járművezetők számára nincs
értelme, de ez segíti az autonóm járműveket [76], [81].

A forgalomban résztvevők nagyon sok információt kapnak, és több külső inger éri őket közleke-
dés közben. Ezért ügyelni kell arra, hogy annyi táblát helyezzenek ki és olyan sorrendben, amennyit
és amelyet a járművezetők fel tudnak ismerni, értelmezni tudnak, és reagálni is van idejük. Sok
tényezőtől függ, hogy egy embernek mekkora a reakcióideje, de átlagosan 0,8-1,0 s közé tehető ez
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2.5. ábra. Autonóm járművek számára kitalált speciális jelzés [76]

az érték. Ennyi idő alatt már a jelzőtábla értelmezésén is túl kell lennie. Ezért végrehajtandósági
sorrendet állítanak fel, és ennek megfelelően bontják több részletre a közölni kívánt információkat
az adott útszakaszon [70].

A jelzőtáblák elhelyezésénél külön figyelmet kell fordítani a háttér, beleértve az éjszaka háttér-
fényeit, valamint a közelben lévő tereptárgyak (fák, bokrok, oszlopok, esetleg másik tábla) zavaró
hatásaira. Ha a terület rendelkezik közvilágítással, akkor lehetőség szerint érdemes a közelük-
ben elhelyezni a táblákat, hogy az észlelhetőséget segítse. Az átvilágított jelzőtáblák telepítésekor
szem előtt kell tartani, hogy a környezetükbe lévő egyéb, nem kivilágított jelzések láthatóságát ne
rontsák [45].

A közlekedési jelzőtáblákkal kapcsolatos információkat azért érdemes vizsgálni, mert megtud-
hatjuk, milyen módon és milyen adatok alapján dolgoznak vagy dolgozhatnak a környezetfelismerő
rendszerek, a jövőben ugyanis ezek felhasználhatók lehetnek a közlekedésében [32]. A jelzések sok
hasznos információt közölnek, amelyek a féldinamikusból dinamikussá válhatnak. A jelentőségük
biztos megmarad addig, amíg az emberi vezetők jelen vannak a közlekedésben, azonban később
a vizuális kijelzés elmaradhat, csupán az adatok folyamatos gyűjtése, feldolgozása és közlése lesz
fontos a jármű számára.

Összefoglalva a jelenleg használható jelzésrendszereket elmondható, hogy amíg az emberi ve-
zetők valamilyen szinten befolyásolni tudják a járművet, biztosan részt vesznek a forgalom irányí-
tásában és a biztonság megtartásában. A jövőben valószínűleg sok átalakuláson, korszerűsítésen
mennek majd keresztül és lesznek, amelyek teljesen eltűnnek. Jelentősen befolyásolja a későb-
bi meglétüket, hogy a humán tényezőket mennyire tudják elkülöníteni a járműves forgalomtól.
Véleményezhető, hogy amelyek használatban maradnak, azoknak a célja továbbra is a balesetek
számának, a környezetszennyezésnek és az utazási időnek a csökkentése lesz [110].

2.2. A jelzésképek anomáliájának osztályozása, hatásai a köz-
lekedésre

Az évek során megszerzett tapasztalatok, elvégzett kutatások alapján megállapítható, hogy a lát-
hatósági feltételek mellett a táblák hibái, árnyékai, eltérő és ellentmondásos elhelyezései szintén
félreértéseket és így baleseteket okozhatnak. A szempontrendszer pedig ezek alapján készült el. Az
emberi járművezetők szempontjából is okozhat konfliktushelyzeteket a nem megfelelően kihelyezett
jelzőtáblák esete - ahogy az általam elvégzett kérdőívre adott válaszok is igazolják - , azonban ők
még független döntéssel képesek leküzdeni ezeket az ellentmondásokat [23]. A probléma a magasan
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automatizált rendszerek számára azonban jelentősebb lehet. A jelenben még csak a felismerési sza-
kaszról beszélhetünk, a döntési algoritmusok kialakulása még nagyon messze van. De ha erre sor
kerülne a jövőben, a döntési algoritmusok valószínűsíthetően a gépi látásra fognak támaszkodni,
ezek esetében minden várhatóan elforduló helyzettel tisztában kell lenniük (így a fejlesztőknek is,
hogy betaníthassák a rendszereket), hiszen reagálni kell tudniuk.

Célszerű már a tesztszakaszba is beépíteni ezeket a konfliktusos helyzeteket [78], ezért min-
denképpen gyűjteni kell a különböző közlekedési jelek anomáliáiból az olyan eseteket, amelyek
integrálhatók a teszt szimulációs szakaszába, majd később a valós környezetben történő tesztek-
be. A tesztek összeállításához figyelembe kell venni, hogy egy adott útszakaszon a jelzőtáblákra mi
jellemző, például: mennyire láthatók; milyen állapotúak, és egyben milyen a minőségük, deformált-
ságuk. A kérdőív kiértékelése és mindezek alapja az általam összeállított szempontrendszer, amely
kezdetben a következő szempontokat tartalmazta horizontális és vertikális jelzésképekre egyaránt:
láthatóság, tisztaság, felismerhetőség, pozíció és egyszerűség, lásd: 2.2. táblázatban.

2.2.1. A közúti jelzések vizsgálata a szempontrendszer alapján

A táblák azok a közúti eszközök, amelyek segítségével a legkönnyebb az emberek tájékoztatása,
bármelyik típusról is legyen szó. Ez különösen fontos a veszélyes helyeknél, amelyekre a környe-
zetfelismerő rendszereket is fel kell készíteni. Több baleset adódott már az elmúlt években az
ideiglenes jelzések helytelen felismerésére miatt, például: Tesla-balesetek.

Ahhoz, hogy a közlekedők észrevegyék a táblákat/a közúti jelzéseket, mindegyiknek jó állapo-
túnak és minőségűnek, valamint jól értelmezhetőnek kell lennie. A kutatások és a tapasztalat azt
mutatja, hogy ez nem mindig van így. Sok esetben a kihelyezett táblák felületét a nap kifakítja,
és a jelkép csak közelről látható. Hiába felismerhető a jelzőtábla alakja, csak akkor teljes értékű,
ha jó állapotban van.

Egy jelzőtáblának nemcsak jó állapotúnak kell lennie, de a minőségét sem szabad figyelmen
kívül hagyni. Minőségileg megfelelőnek számít egy tábla, ha a mérete megfelel a szabványos elő-
írásnak, a rajta található fólia nem kopott, messziről jól látható. Már mindegyik új táblának
fényvisszaverőnek és -vetőnek kell lennie, a kiemelten veszélyes helyeknél pedig fluoreszkáló vagy
sárga hátterű táblákat kell alkalmazni, amelyek azt a célt szolgálják, hogy minél távolabbról lát-
hatóak legyenek. A megfigyeléseim alapján sok esetben előny volt, hogy rendelkeznek az említett
tulajdonságokkal. Már távolról észrevehetőek voltak a táblák, és időben jelezték, hogy valamilyen
változás várható a következő útszakaszon. Jelentős hátránynak tekinthető azonban, hogy a rávetü-
lő fény miatt több esetben túl sok fényt vertek vissza, így nagyon világossá váltak, ezáltal a rajtuk
lévő információk felismerhetetlenek voltak. Nemcsak az emberek számára, de a közlekedésitábla-
felismerő rendszer számára is zavart okozott, ha túl sok fény esett egy-egy jelzésre. A 2.6. ábra
szemlélteti, hogy a sárga háttérrel történő kiemelés csak akkor előnyös, ha a többi szempont is
érvényesül, vagyis jól látható, nincs takarásban a jelzés, nem úgy, mint ahogy a képen látható.

Az általános követelmények és az előírásban található szabványok a nappali és éjszakai jól
láthatóságra, a megfelelő távolságból való felismerhetőségre, a minőségre és a felhasználhatóság-
ra vonatkoznak. A munkálatok típusától, költségvetésétől, hosszától, időtartamától is függ, hogy
melyiket alkalmazzák. Fontos, hogy időben észrevegyék a járművezetők és a sávtartó rendszerek
a sávváltozásokat. Minél hamarabb válik egyértelműbbé egy-egy sáv, annál kevesebb az esélye a
hirtelen irányváltoztatásnak. Nappali fényviszonyok mellett is előfordulhat, hogy nehezen észre-
vehetőek az ideiglenes burkolati jelek, korlátozott látási viszonyoknál (esőben, ködben) és éjszaka
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pedig még nagyobb nehézséget okoz az általuk kialakított új sávok észlelhetősége [69].
Az előírásban (ÚME) (UT-04-02-11-2012-Közúti jelzőtáblák (T) A jelzőtáblák megtervezése,

alkalmazása és elhelyezés) [45] megfogalmazottak alapján egy oszlopon maximum három tábla
szerepelhet. A rajtuk lévő ábráknak, szövegeknek felismerhetőeknek és azonos méretűeknek kell
lenniük. A magasságuk is meghatározott. Ha kiesnek a vezető látószögéből, akkor nem veszik
észre, hogy milyen jelzés vonatkozik a következő szakaszra. Az előbb felsorolt kitételek mellett a
jelzőtábla elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy ne takarja el semmi, ne lógjanak be a fa ágai, és
a környezet egyéb tényezői se befolyásolják, ne takarják ki egymást a különböző jelzések, illetve
munkavégzés során a gépek se álljanak eléjük, példa: 2.6. ábra.

2.6. ábra. A közlekedési jelzőtábla kiemelt háttérrel, takarásban [53]

A szempontrendszer elemeinek megalkotásánál használt módszer
A szempontok megalkotásában több forrás segített, a folyamat pedig több tényezőre bontható.

Forrásaim az alábbiak voltak: tapasztalat (fényképfelvételek), statisztikai módszer, irodalomkutatás,
szoftver (PreScan). Előre definiált, számos változót (időszak, évszak, napszak, gyakoriság, loká-
ció, megfigyelési sebesség, útszakasz) figyelembe vevő megfigyelési stratégiát alkottam, amelyet
perzisztens módon végrehajtva jelentős kísérleti adathalmazra tettem szert. Megfigyeléseim során
fényképfelvételeket készítettem, amelyek segítségével tapasztalati úton és az arra épülő statiszti-
kai számításokkal meghatároztam a szempontrendszer kezdeti elemeit. Ezek segítségével sikerült
megállapítanom, hogy milyen közlekedési jelzőtáblákkal kapcsolatos hibákkal, problémákkal lehet
találkozni az utakon. Az alapos irodalomkutatás tovább segítette a munkámat és találtam olyat
kutatásokat, amelyek a táblafelismerő rendszerek megzavarásának lehetőségeit keresik. Ezekben
többen említették a természet által okozott és a szándékosan létrehozott zavarokat, amelyek cso-
portosításai hasonlóak voltak a saját szempontrendszeremben lévőkkel. Az osztályozórendszerem
véglegesítését a PreScan nevű szoftver segítette. A PreScan önvezető járművek (többek között
jelzőtábla felismerő) rendszereinek tesztelésére alkalmas program. A szoftver képes jelzőtábla-
anomáliákat generálni: sárossá, karcossá, havassá, rosszul láthatóvá tehetők a táblák. Ezen négy
forrás segítségével véglegesítettem az első szempontrendszeremet.

A szempontokon belül az anomáliák szintjét, erősségét a PreScan szoftverben alkalmazott
százalékos értékekkel határoztam meg. Az 1-5 skálázás csak egyszerűsítette az elméletbeli és szi-
mulációs környezetben történő osztályozás használatát. Az 1-es szint a 100%-os, a 2-es szint
60-80%-os, 3-as szint 40-60%-os, a 4-es szint 20-40%-os, az 5-ös szint pedig a 0-20%-os
anomáliának felelt meg.

A valós környezetben és tesztpályán használt teszteknél változtatni kellett a skálázáson, mert
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emberi szemmel nehezen voltak meghatározhatók a szomszédos szintek közötti eltérések, a problé-
ma megoldására a dolgozat 3.3.2. fejezetében felező módszert alkalmaztam.

A 2.2. táblázat tartalmazza a szempontrendszert, amely alkalmas a jelzőtáblák anomáliák osz-
tályozására, majd a későbbi szimulációs és valós környezeti tesztek kiegészítésére, akár a ZalaZONE
tesztpályán.

Adatgyűjtés és alkalmazott statisztikai módszerek
Ahhoz, hogy megfelelő minőségű információt kapjak, extenzív megfigyelési és dokumentálási

terepmunkát végeztem. 2015 és 2017 között 24 alkalommal, kéthavi gyakorisággal megfigyeléseket
végeztem mind hazánkban, mind külföldön. Ezen alkalmak során dokumentáltam a kihelyezett,
és azon belül az anomáliával érintett jelzőtáblák számát másfél és két óra közötti, gyalogosan
megvalósult vagy gépjárművel történt városi és országúti utazások során.

Posztolátumként tekintettem arra, hogy az útfelújítási munkálatok elsősorban nyáron zajla-
nak, illetve hó vagy jég által okozott anomália télen fordulhat elő, ennek következtében tél-tavasz,
illetve nyár-ősz időszakokra bontottam a megfigyelési alkalmakat. Megfigyeléseim alapján az útfel-
újítási munkálatok elsősorban a jelzőtáblák pozíciójával, láthatóságával (takarás) és mennyiségével
kapcsolatban okoztak anomáliákat. Magyarországon 20 alkalommal, Budapest és Nyíregyháza
városok 50 kilométeres körzetében folytattam terepmunkát. Négy alkalommal végeztem megfigye-
léseket külföldön, két alkalommal az Egyesült Királyságban, Londonban (ahol minden évszakban
jellemző a számottevő csapadék), egy-egy alkalommal, téli időszakokban pedig Norvégiában és
Finnországban (Ålesund, illetve Tampere), hideg mérsékelt övi területeken, egészen a 62. északi
szélességi fokig (ezen területekre jellemző a havazás és jegesedés).

A statisztikai vizsgálat során elsősorban fényképfelvételekből származó adatok segítettek a
végleges szempontok kiválasztásában. Az egyes események bekövetkezésének relatív gyakoriságát
(RGY(E)) az adott E esemény adott N mintán belüli bekövetkezésének aránya jelenti. Nagyszámú
kísérlet esetén (N →∞) ez jól közelíti az adott esemény teljes populációra vetíthető bekövetkezési
valószínűségét, esetünkben a közlekedési jelzőtáblákkal kapcsolatos adott probléma közutakon való
előfordulásának valószínűségét.

A vizsgálati anyag minőségi elemzése
A kétéves megfigyelési időszakban gyűjtött képanyagot kvalitatív módon elemeztem, ami magá-

ba foglalta az előforduló hibák, anomáliák felsorolását és rendszerezését. A vizsgálat során készült
508 fénykép elemzése közben az alábbi vizuális problémákkal találkoztam:

• kopás, horzsolás;
• sárral (vagy más sötét anyaggal) való fedettség;
• hóval, jéggel (vagy más világos anyaggal) való fedettség;
• takarás (tereptárgyak, fák, bokrok, stb. által);
• rossz pozíció (magasság, úttól való távolság, oszlop tengelye körüli elforgatás);
• mennyiség (az oszloponkénti megengedett táblaszám túllépése).

Tekintettel arra, hogy az egyes hibák logikai és vizuális alapon csoportosíthatók, különbö-
ző osztályokat vezettem be, amelyek végső soron a szempontrendszer elemeiként szolgálnak. Az
anomáliák osztályai, és az azokba tartozó egyes elemek az experimentális eredmények alapján:

• láthatóság (takarás);
• tisztaság (hó, sár);
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• pozíció (horizontális, vertikális, axiális elhelyezkedés);
• egyszerűség (táblák mennyisége, információtartalom komplexitása);
• felismerhetőség (a tábla logikai értelmezhetősége).

A láthatóság szempontot befolyásoló elemek közé azon takarást megvalósító anomáliákat so-
roltam, amely esetekben a táblát egy idegen környezeti tárgy részben, vagy teljesen eltakarja olyan
módon, hogy a kitakart részek (grafikai értelemben vett) színeinek, illetve éleinek folytonossága
megszakad. Például szolgál a korábban említett 2.6. ábra, ahol egy fa oszlop takarásában látható
egy kék-sárga alapú közelekedési tábla.

A tisztaság osztály tartalmazza a fenti kritériumot nem teljesítő, azaz a szín- és élfolyto-
nosságot meg nem szakító anomáliákat. Például szolgálnak azon esetek, amikor a táblára került
szennyeződésréteg rendelkezik egy bizonyos fokú fényáteresztő képességgel - ilyen precedens lehet
egy zúzmarával, hóval vagy sárral enyhén fedett tábla.

A pozíció, mint szempont magába foglalja mind az Útiügyi Műszaki Előírásban (UT1-1.123-
2001-A közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata) [42] elrendelt távolságok, elhelyezkedési szabályok
teljesítésének hiányát - ahogy az a későbbiekben is látható lesz, gyakoriak a rossz magasságban
telepített, az útra nem merőlegesen néző, attól horizontálisan távol elhelyezett táblák.

Az egyszerűség osztály kiterjed az egy oszlopon elhelyezett táblák darabszámára, a tábla
mint jelzésrendszerbeli elem értelmezhetőségére (egy-egy tábla jelentése egy több táblából álló
együttes tagjai közül), illetve az önmagában vizsgált jelzés összetettségére (pl. többsávos út jelzése
kiegészítő korlátozásokkal ellátva).

Mindezen szempontok egyfajta független változók rendszereként befolyásolják a felismerhe-
tőséget, amit a logikai érvényű utasítás, tiltás, tájékoztatás, veszélyre felhívás kognitív értelme-
zésének megvalósulásaként definiáltam.

A megfigyelési eredmények kvantitatív elemzése
A valóságban előforduló egyes anomáliák relatív gyakoriságát és valószínűségét a fent leírt

megfigyelési folyamat kimenetei alapján számítottam, majd a kapott eredményeket figyelembe
vettem a végső szempontrendszer megalkotásánál.

A relatív gyakoriság, illetve az előfordulási valószínűség kiszámítását az alábbi képlettel írhatjuk
le:

RGY (E) = m

N
→ P (E), haN →∞ (2.1)

• E: esemény
• RGY(E): az E esemény relatív gyakorisága
• m: az E esemény bekövetkezésének száma [db]
• N: kísérletek száma [db]
• P(E): a relatív gyakorisággal közelített esemény valószínűsége

A táblázat rövid értékeléseként elmondható, hogy a megfigyelt esetek 15,9%-ában volt ész-
lelhető valamely anomália, a leggyakoribb problémát pedig az egy oszlopra kihelyezett táblák
mennyisége jelentette (különleges forgalmi csomópontok, útfelújítások, ideiglenes változással ter-
helt útszakaszok környezetében).
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Tél-tavasz
[db]

Nyár-ősz
[db]

Összesen
[db]

Relatív gyakoriság
[százalék]

kopás, horzsolás 32 48 80 2,5%
sár (sötét fedés) 10 12 22 0,7%
hó, jég (világos fedés) 13 0 13 0,4%
takarás (tereptárgy által) 44 53 97 3,0%
rossz pozíció 51 65 116 3,6%
mennyiség 82 98 180 5,6%
Összesen 232 276 508 15,9%
Megfigyelt esetek összesen [db] 3200

2.1. táblázat. Az anomáliák előfordulásainak száma és relatív gyakorisága. [63]

2.2.2. A szempontrendszer meghatározása

Az összegyűjtött adatok alapján az egyes balesetveszélyes állapotok kialakulásánál feltételezhető,
hogy közrejátszott a horizontális és a vertikális jelzésképek anomáliájának megléte. A szempont-
rendszerben használt jellemzők tesztkörnyezetbe történő beépítése jelentősen növelheti a bizton-
ságot a jövőben a közutakon. A kialakított szempontrendszer első verziója (lásd: 2.2. táblázat)
a szempontok alapján értékeli a jelzőtáblák megfelelőségét. A tesztkörnyezet megalkotása során
maguk a szempontok amelyek később lényegesek, az anomáliák szintjei a valós teszteknél más
módszerrel kerülnek megállapításra. A kialakított szempontrendszerben létrehozott ská-
la alapján az egyes attribútumok osztályzatot kapnak, ezek a továbbiakban bármely
magasan automatizált és autonóm járművek tesztjénél felhasználhatók a számok és
feltételek megadása alapján.

Láthatóság Tisztaság Egyszerűség Pozíció Felismerhetőség
1 = nem látható
5 = látható

1 = szennyezett
5 = tiszta

1 = komplex
5 = egyszerű

1 = helytelen
5 = szabályos

1 = nem felismerhető
5 = felismerhető

Példa 1 1 5 5 2 3
Példa 2 4 3 3 4 3
Példa 3 2 2 5 4 3

... ... ... ... ... Xij

2.2. táblázat. A 2.1. táblázat és 2.6. ábra alapján kialakított szempontrendszer [53]

A szempontrendszer létjogosultsága, alkalmazása
A kialakított szempontrendszer egyik fő felhasználási lehetősége az egyes útszakaszok minőségi

vizsgálata. A nagyszámú, nagyobb területeket vagy akár teljes országot lefedő, időbélyeget is
tartalmazó adatokkal kitöltött táblázat referenciaként szolgálhat közlekedésbiztonsági auditorok
számára a közlekedési jelzőtáblák minőségét és szabályosságát figyelembe vevő elemzések során.
Ezek segítségével olyan kérdésekre kaphatnak választ, hogy mely útszakaszokat milyen mértékben
sújt egy-egy anomália, ami alapján fejlesztési stratégiák készíthetők.

Másik felhasználási lehetőség, ami egyben dolgozatom témaválasztása okán is indokolt, a ma-
gasan automatizált vezetéstámogató rendszerek fejlesztésének támogatása. Ezen munkafolyamat
során kiemelt szerepet játszanak a tesztelési eljárások. Az általam kialakított szempontrendszer
segítségével a fejlesztők kiválaszthatják, milyen jelzésképeket és milyen anomáliákat szeretnének
egy-egy tesztsorozat során vizsgálni. A skála értékeit több tényező is befolyásolja, mivel emberileg
nehéz meghatározni, hogy az egyes anomáliák szintjeihez milyen értékek tartoznak. Neurális háló
alapú rendszerek esetében az anomália szinteket, vagyis skálázást célszerű nagyobb intervallum-
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mal jelölni. Megjegyzendő, hogy a valós teszteknél - ahogy azt egy későbbi fejezet bemutatja -
egyszerűbb volt kevesebb szintet vagy felező módszert alkalmazni a szempontrendszerem felhasz-
nálásához.

További megfontolások a tapasztalati úton megfigyelt anomáliákhoz kapcsolódóan
A táblák felismerését és az azokra való reagálást tovább bonyolítják az egyes útszakaszok for-

galomkorlátozásai. Ilyen esetekben az autonóm járműveknek fel kell ismerniük a jeleket, amikor
kamerafelismerésről vagy más vezetéstámogató rendszerről van szó. A korábbi 2.6. ábra azt mu-
tatja, hogy a közlekedési tábla rosszul van elhelyezve, és ezért a vezető vagy a felismerőrendszer
nem láthatja megfelelően a jelzést a pozíciója miatt.

Az útburkolati jelek esetében is hasonlóan működik a szempontrendszer. A környezeti körül-
mények általában jelentősen befolyásolják a jelek láthatóságát. Emellett a jelek természetes kopása
és hibája is megnehezíti a felismerő rendszerek és a járművezetők általi azonosítást. Azt is meg
kell jegyezni, hogy a sávtartó rendszerek csak azokat a helyzeteket képesek megoldani, amelyekre
a tesztek során felkészültek.

A gyakori hibázási lehetőségek közé sorolhatók a forgalomkorlátozások, amelyeknél ideigle-
nes, sárga színű sávokat alkalmaznak. Az ideiglenes útjelzések alakjának meg kell egyeznie az
állandó jelzések alakjával, színével (az eredeti fehér, az ideiglenes sárga), méreteivel és bizonyos
esetekben a tervezett elrendezésével. Az ideiglenesen használt útburkolati jelzések kétféle módon
jelenhetnek meg a közúton. A munka típusától, költségvetésétől, hosszától és időtartamától függ,
melyiket használják. A jelzéseket az útfelületre festéssel vagy előregyártott elemek ragasztásával
lehet felvinni. Abban az esetben megengedett eltérni az egyes szimbólumoktól (nyilak, feliratok),
ha gyorsabb és gazdaságosabb kivitelezést jelent a rögzíthető szalagok alkalmazása. A ragasztott
jelképek előnye, hogy gazdaságosabbak, gyorsabban és könnyebben felvihetőek a felületre, de jelen-
tős hátránya, hogy az úttest használódása és az időjárási viszonyok miatt gyakrabban elmozdulnak
a helyükről eltűnik, elszakad, ezért sok esetben okoz kritikus közlekedési szituációkat, ahogy az a
2.7. ábrán látható.

2.7. ábra. Példa a horizontális jelzéskép roncsolódására [51]

Az egyre több járműben megtalálható sávfelismerő rendszerek és a járművezetők számára is
fontosak az egyértelmű jelek. A közúton számos példa található félreérthető forgalmisáv-jelölésre.
Ezek az anomáliák felhasználhatók a szempontrendszerben, majd a tesztkörnyezetbe építésben
egyaránt. Ezért javaslom, hogy az ilyen helyzetek mindenképpen kerüljenek bele a magasan auto-
matizált és autonóm járművek tesztjeibe [51].
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2.3. Az érzékelők korlátai a magasan automatizált járművek-
nél

A közúti jelzőtáblák az úttest mentén vagy fölött elhelyezkedő jelzések. Feladatuk közé tartozik
a közlekedők időben történő tájékoztatása a szabályokról, az elsőbbségekről, az út használatáról,
illetve a lehetséges veszélyekről. Továbbá utasítást adnak, jelzik az útvonalak típusát, a tilalmakat
és korlátozásokat. A gyors értelmezhetőség, a könnyű felismerés és a nyelvi nehézségek elkerülése
céljából egyszerű szavakat, nyilakat és jelképeket alkalmaznak az információk közlésére. Szabvá-
nyosított alakjuk és színeik önmagukban is jelentést hordoznak, ennek segítségével már messziről
is könnyen fel lehet ismerni és értelmezni őket. Alkalmaznak azonban olyan táblákat, amelyek,
bár a méretük vagy alakjuk miatt már távolról láthatóak, de a rajtuk lévő információk mennyisé-
ge és bonyolultsága miatt, illetve az útszakaszon megengedett sebesség mellett nincs elég idő az
értelmezésükre.

Az elsődleges szempont a jelzőtáblák alkalmazásánál, kialakításánál az egységesség, az egysze-
rűség, valamint a megfelelő hely kiválasztása. Ezeknek hiányában a közlekedésben résztvevők nem
kapnak elég információt a környezetükről és a várható veszélyekről, ez bizonytalanságot válthat ki
belőlük, ami gyakran veszélyhelyzethez vezethet, vagy balesetet okozhat.

Manapság egyre több gyártó és fejlesztő foglalkozik autonóm járművek fejlesztésével. Elsődle-
ges céljaik között szerepel a közutakon bekövetkező balesetek és a környezetszennyezés csökkentése.
A másodlagos célok között szerepel egy olyan kiépített infrastruktúra, amely az utak minden részt-
vevőjéhez kapcsolódik, és képes kommunikálni a forgalomról. A biztonságos közlekedés érdekében
elengedhetetlen a környezet tökéletes felismerése. A magasan automatizált járműveknél gyakran
hibáztatják a közlekedési jelek felismerését szolgáló érzékelőket. A fejezet tartalmaz két kutatási
eredményt is, amelyek a tézis megfogalmazását segítették. Az embereknek könnyebben érthető
egy-egy rosszul elhelyezett jelzőtábla az útszélen, azonban az autonóm rendszerek számára ez meg-
lehetősen nehéz feladat. Különösen akkor, ha behozzák azt a szabályt, hogy a felismerőrendszer
által felismert sebességet kell tartania a járműnek. Ezzel a problémával egy másik tézis szintén
foglalkozik, alátámasztva, hogy ez elég jelentős probléma lehet a jövőben.

A pontosabb észlelés elősegítése érdekében az évek során folyamatosan történtek információ-
gyűjtések a szituációkkal kapcsolatban [64]. Majd a felmerülő problémákat a különböző szenzorok
által tesztelték. Ez azt jelenti, hogy a kamera [103], a RADAR [40] és a LiDAR [3] tesztelé-
sét a környezet észlelésére és a közlekedési táblák azonosítására próbálják alkalmazni. A fejezet
tartalmazza és egyenként vizsgálja az új rendszerek kipróbálásának lehetőségeit és nehézségeit a
közlekedési táblák észlelésében. Kiemeli, hogy ha az érzékelőket együtt alkalmaznák, milyen szintű
segítséget és pontosságot adnának a környezetnek.

Napjainkban számos érzékelőrendszer használatos a közlekedési és járműtechnikában [38]. A
magasan automatizált és autonóm járművek esetében azonban még fontosabb, hogy jól működje-
nek, és együtt tudjanak működni az érzékelők egymással a biztonságos közlekedés érdekében. A
jármű beépített érzékelők segítségével fogadja az információt a környezetéből. Minden érzékelő
más-más segítséget nyújthat a helyzetfelismeréshez. A közepes és rövid távolságú RADAR és az
ultrahangos érzékelők képesek feltérképezni a jármű előtti területet. A nagy hatótávolságú RADAR
nagy sebességgel érzékeli a jármű előtti tárgyakat. A LiDAR lézerszkennerek közepes távolságú
objektumokat térképeznek fel a jármű körül. A kamerát útjelzések, vonalak és közlekedési táblák
felismerésére használják. Az autonóm autókban használt érzékelőket az 2.8. ábra mutatja [103].
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2.8. ábra. A magasan automatizált járművek szenzorai [38]

Az érzékelők segítséget nyújthatnak a jármű közeli, közepes és távoli környezetéről. Minden
érzékelőnek megvan a sajátossága, ami azt jelenti, hogy más környezeti hatásoktól, fényviszonyoktól
és egyéb időjárási viszonyoktól függően használhatók. A fény intenzitása és élessége nagy hatással
van a működési képességükre is. Az alábbi táblázat összefoglalja a gyakran használt érzékelőket,
azok tulajdonságait és előnyeit. A zöld mezők azt jelentik, hogy az érzékelő a meghatározott
körülmények között képes a felismerésre, a piros pedig azt, hogy nem. (lásd: 2.3. táblázat)

RADAR LiDAR Kamera
Időjárás + -
Fényviszony + + -
Piszok + - -
Sebesség detektálás + -
Távolság mérés + -
Tartomány mérés +
Objektum detektálás + +
Gyalogos detektálás - +

2.3. táblázat. A magasan automatizált járművek szenzorainak összehasonlítása (zöld =
működik a szenzor, piros = nem működik a szenzor, sárga = szenzor speciális esetben
használható) [103]

Több kutatást végeznek arról, hogy felhasználható-e a környezet észlelésére [116] a RADAR,
végeztek olyan méréseket, amelyekben megpróbálták a közlekedési jeleket felismertetni vele, ugyan-
is a RADAR-t kevésbé befolyásolják a környezeti körülmények (például nappali és éjszakai, illetve
nyári és téli). A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a közlekedési táblák a RADAR-ral
detektálhatók, így segítséget nyújthat majd a többi érzékelőnek (lásd:2.9. ábra).

LiDAR-ral végzett mérések és eredmények
Számos lehetőség rejlik az érzékelők fúziójában, ugyanis ezek segíthetnek a kamerák pontat-

lanságának kijavításában a közlekedési táblák felismerése terén. Más kutatások eddig a LiDAR
használatára összpontosítottak a forgalmi jelek felismerésének érdekében [117]. Ezért hozták létre
a pontokból álló jelképeket a rendelkezésre álló, nagy pontosságú LiDAR segítségével, majd meg-
vizsgálták az eredményeket. A mérést egy szobában végeztük tesztként, hogy megnézzük, milyen
minőségű pontfelhőket adnak a különböző közlekedési táblák. A mérés során három különböző
típusú közlekedési táblát használtunk. A „Stop! és Adj utat!” egy kijelölt gyalogos-átkelőhely
tábla, illetve egy 30-as sebességkorlátozó tábla. A gyalogos-átkelőhely táblánál volt megfigyelhető
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2.9. ábra. Közlekedési jelzőtábla mérése RADAR segítségével [116]

a legjobb a tükröződési képesség, a "Stop" táblánál alapvető reflexiós képesség volt, míg a sebes-
ségkorlátozó tábla nem volt felszerelve semmilyen funkcióval. A közlekedési táblákat egy székre
helyeztük, és a LiDAR 3 méterre előttük volt. A pontfelhőket 45 fokonként vettük, a távolság
változatlan maradt [52], (lásd:2.10. ábra).

2.10. ábra. Közlekedési jelzőtáblák saját mérési eredményei a LiDAR segítségével [52]

A használt LiDAR kiváló minőségű berendezés, sok pontot volt képes meghatározni. Minden jel
jól látható volt függetlenül a fényvisszaverő tulajdonságaitól. A MATLAB-program használatával
és a beérkezett képek kiértékelésével azonban egyértelműen megjelent a reflektivitás – esetenként
akár zavaróan magas fokon is [81]. A járműveken a LiDAR kevesebb pontot használ a kép létreho-
zásához, így csak felismerni képes a közlekedési táblák helyét. Ez azonban azt is bizonyítja, hogy
ha növelik a pontok számát, sokkal több információt kap az utak közelében lévő táblákról [68].

Kamerával-ral végzett mérések és eredmények
Az irodalmi kutatások és a saját mérések alapján megállapítható, hogy a szenzorfúzió haszná-

lata erősítené a környezetérzékelő rendszerek képességét. A méréshez Toyota CH-R hybridet hasz-
náltam. A jármű olyan közlekedésitábla-felismerő rendszerrel rendelkezik, amely kamerát használ.
A mérést zárt területen végeztem el, hogy ne zavarja a forgalmat. Három különböző sebességet
választottam ki, amelyek jellemzőek a közúti forgalomban. A méréshez a 30-as sebességkorlátozó
jelzőtáblát alkalmaztam, amelyet elsőnek egy járműre akasztottam a könnyebb láthatóság miatt.
De ezekben az esetekben semmilyen sebességnél nem ismerte fel a jelzést a magasan automatizált
jármű. Arra a következtetésre jutottam, hogy a háttér (jelen esetben a jármű) megzavarhatja a
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felismerést.
A kamera csak akkor ismerte fel a jelet, ha kézben tartották az ÚME-ban (T1-1.123-2001-A

közúti jelzőtáblák műszaki szabályzata) [42] előírt magasságokban. A mérési módszertant úgy
választottam meg, hogy össze tudjam hasonlítani a PreScanben található tényezőkkel. Bár ez
csak egy előzetes tesztmérés volt, azonban a későbbiekben a szimulációban megtervezett tényező-
ket alkalmazva tudtam mérést végezni (lásd: 3.3. fejezetben). Az eredmények a következő 2.4.
táblázatban találhatók.

Közlekedési jelzőtáblák Magasság m 10 km/h 30 km/h 50 km/h
Ideiglenes jelzés 0,2 + + -
Ideiglenes jelzés (takarás) 0,2
Ideiglenes jelzés (fa) 0,2
Ideiglenes jelzés (sár) 0,2
Út mentén, gyalogos nélkül 1,2 + + +
Út mentén, gyalogos nélkül (takarás) 1,2
Út mentén, gyalogos nélkül (fa) 1,2
Út mentén, gyalogos nélkül (sár) 1,2
Út mentén, gyalogosokkal 2,2 + + +
Út mentén, gyalogosokkal (takarás) 2,2
Út mentén gyalogosokkal (fa) 2,2
Út mentén gyalogosokkal (sár) 2,2

2.4. táblázat. Közlekedési jelzőtáblák saját mérési eredményei kamera segítségével [52]

Látható, hogy a kamera felismerte a jelzőtáblát. Elmondható, hogy jellemzően csak kisebb
sebességnél mutatta hamarabb a jelzéseket a jármű műszerfalán. Nagyobb sebességnél a jelet csak
később jelezte a jármű a vezető felé - 4 méterrel a jelzőtábla után. Megállapítható a mérésekből,
hogy jelzések rögzítésének és az oszlop hiánya befolyásolhatta a mérést. Viszont ezeknél a rendsze-
reknél az is elvárható lenne, hogy ilyen körülmények között is felismerje az út szélén álló jelzéseket.
A teszt szcenáriójának megtervezése és végrehajtása nagy segítséget nyújtott a későbbi mérések
előkészítésében.

A különböző érzékelők mindegyikének megvan a maga gyenge pontja. A RADAR sok mindent
képes észlelni, de a közlekedési táblák esetében nehéz használni, mert bár azok helyzetét képes meg-
mondani, de jelenleg ennél pontosabb információkkal nem tud szolgálni a közlekedési jelzésekről.
A LiDAR segítségével fel lehet térképezni a környezetet, és megfelelő mennyiségű pont segítségé-
vel meg lehet határozni a forgalmi jelzőtáblák elhelyezkedését, ezek mellett akár információval is
szolgálhat a tartalmukról. Sok esetben a kamerák jól felismerik a jelzéseket, de még pontatlanok.
Ezek a pontatlanságok, valamint a tesztek és mérések eredményei arra a következtetésre vezettek,
hogy néhány új módszernek és az érzékelőknek a fúziója sokkal jobb eredményt hozhat.
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2.4. I. tézis

Kidolgoztam egy olyan szempontrendszert, amely a közlekedési jelzések anomáliáit
számszerűsített módon osztályozza statisztikai adatok alapján. Az ilyen módon osz-
tályozott anomáliák felhasználhatók a horizontális és vertikális jelzéseket felismerő
járműfedélzeti rendszerek tesztpályán végrehajtható minőségi tesztjeire.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Classification of traffic signal system anomalies for environment
tests of autonomous vehicles. Production Engineering Archives, 19(19):43–47, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Potential Weak Points of Environment Sensors in Autonomous
Vehicles. 16TH mini conf. Vehicle system dynamics, system dynamics, identification and
anomalies, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Horizontal traffic signs anomalies and their classification. IOP
Conference Series: Materials Science and Engineering, 448:012046, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Traffic sign anomalies and their effects to the highly automated
and autonomous vehicles. Technical report, Zielona Gora 2018, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. The Significance and Effect of the Traffic System Signaling to the
Environment, Present and Future Traffic. In Proceedings of the 4th International Congress of
Automotive and Transport Engineering, pages 847–856. Proceedings of the 4th International
Congress of Automotive and Transport Engineering, 2019
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3. fejezet

A magasan automatizált járművek
tesztelésének kihívásai

A magasan automatizált és autonóm járművek elterjedésével, megjelenésével a különböző biztonsá-
gi funkciók és környezetérzékelő rendszerek használata egyre jelentősebbé válik, különös tekintettel
a tesztelésükre. A járművekben alkalmazott rendszerek lényege, hogy támogatják a vezetőket és
bizonyos mozdulatokban helyettesítik őket. Az autonóm funkciók bonyolultsága miatt nagyobb
hangsúlyt kell fektetni a vezetéstámogató rendszerek (ADAS) tesztjeire, azok biztonságos elvégzé-
sére [118]. A tesztek végrehajtását az egymásra épülő tesztfázisok teszik lehetővé, amelyek segítik
a fejlesztett rendszerek validálási folyamatát. A természetes és mesterséges tényezők különböző
problémákat idézhetnek elő a környezetérzékelő rendszerek számára (időjárási körülmények, ta-
karások, fényviszonyok, vandálkodások). A fejezet példákon keresztül mutatja be, hogy milyen
szélsőséges tényezők, szempontok, a közutakon megtalálható rendellenességek miatt van szükség
az érzékelőrendszerek tesztelésére, majd validálására.

Az új, kényelmi és biztonsági funkciók megjelenésének érdekében a járműiparban folyamatos
a fejlesztés. Az automatizált járműfunkciók jelentős szerepet játszanak az említett tényezők re-
dukálásában, és hatékonyabbak, mint az emberi vezetők. Az infrastruktúra fejlesztésével és a
járművek összekapcsolásával további előnyök érhetők el, például a forgalomnagyság és az utazási
idő csökkentése [104].

Az új technológiák érdekében elengedhetetlen új tesztelési és validálási módszerek létrehozása
[13], illetve ezek a technológiák számos jogi kérdést is felvetnek. Fontos, hogy az országok között
megszülessen egy egységes döntés az új közlekedési módról és a hozzátartozó szabályrendszerről. A
bécsi egyezmény tartalmazza, hogy közúti forgalomban csak gépjárművezető vezetheti a járművet.
Folyamatosan zajlanak az egyeztetések a jogi megállapodások érdekében az új infrastruktúra elfo-
gadtatásáért. A másik fontos kérdés – amelyre még nem született megoldás –, a felelősség eldöntése
egy autonóm jármű okozta baleset esetén. Több javaslatot mérlegeltek, azonban végleges verzió
még nem született meg [7].

3.1. A tesztelés és validálás a V-modell szerint

Többféle tesztet különböztethetünk meg. Bizonyos kezdeti tesztek, mint például a szimulációs
környezetben történők, olcsóbbak, biztonságosabbak és gyorsabbak, könnyebben adaptálhatók a
valódi környezetbe. Egy rendszer törvényes jóváhagyásában a következő képen látható piramis
(lásd:(1.4). ábra) nyújt segítséget – amely bemutatja a tesztek különböző formáit [97].

Az alacsonyabb automatizáltsági szinttel rendelkező járműveken végrehajtott tesztek már nem
elegendők a magasan automatizált és a majd megjelenő autonóm járművek számára. Ahhoz, hogy
az új funkciókat törvényesen jóváhagyják, sokkal összetettebb és átfogóbb tesztekre van szükség
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annak érdekében hogy az új technológiák biztonságosabbak legyenek. A hagyományos járművek-
nél három fő tényezőt kell megvizsgálni: a járművet, az emberi vezetőt, valamint a jármű és a
talaj kapcsolatát [15]. A fejlesztések alatt álló hálózatba kapcsolt gépjárműveknél elengedhetet-
len a környezetérzékelés, valamint döntéshozatali és parancsvégrehajtó réteg alapos vizsgálata. A
korábbi rendszerekkel ellentétben, a gépi algoritmusnak köszönhetően a tesztelés során különböző
helyzetek állíthatók elő, amelyeknél a döntéshozatal menetét és eredményét meg kell vizsgálni. A
tesztelés és jóváhagyás 5 szintje fokozatosan mutatja be a rendszerre jellemző sztochasztikusságot
[98]. (1.4)

Az első lépés egy rendszer validálására a szimulációs tesztek elvégzése [113]. A szimuláció egy
jól meghatározott matematikai modellezést jelent, amely a valóságban lemért értékekhez közeli
eredményeket képes adni. Olcsón megvalósítható, általa könnyebben megérthető egy-egy rendszer
működése. A teszt előkészítéséhez és megtervezéséhez biztosítja, hogy több szcenáriót [115] is létre
lehessen hozni, vagy akár többször kipróbálni. A következő fázis a laboratóriumi tesztelés, amely
lehetővé teszi a jármű-hurokban [105], a létező rendszerek külön-külön lévő elemeinek vagy akár
a teljes rendszernek a vizsgálatát. A fejlesztések biztonságos kipróbálásának érdekében célszerű
a teszteléseket zárt környezetben, a tesztpályákon többször végrehajtani. A következő lépés, a
közúti forgalomtól elzárt környezetben történő, limitált közúti tesztek végrehajtása, ahol már az
egész rendszer vizsgálatára lehetőség van. Miután ezeken a folyamatokon végigment a jármű, akkor
következik a közúti teszt. Magyarországon is a fejlesztők rendelkezésére áll egy olyan útszakasz,
ahol az autonóm járműveket tudják tesztelni [19]. A tesztpéldák egy része a ZalaZONE tesztpályán
(3.1. ábra) készült, ezek segítenek bebizonyítani a környezetérzékelés tesztelésének jelentőségét [96].

3.1. ábra. A szimulációs és valós környezet összehasonlítása [96]

Egyelőre nagy sebességű szakaszokkal, dinamikai felülettel és egy intelligens városrésszel ren-
delkezik a tesztpálya, de folyamatosan zajlanak az építkezések. Az eddig elkészült felületeken
automatikus sebességtartó rendszerekkel (ACC) már több fejlesztő végzett méréseket. A környezet-
érzékelő funkciók tesztelésére a legalkalmasabb az intelligens városrész, amely a Zcity nevet kapta.
Ez a terület rendelkezik a valódi épületekre hasonlító szerkezetekkel, útfestésekkel, jelzőtáblákkal,
így minden funkció többféleképpen tesztelhető. Fontos szempont, hogy minden végrehajtott teszt
és mérés megfeleljen a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek, hiszen csak így lehet a
rendszereket validálni, verifikálni és jóváhagyatni, hogy használatba kerüljenek a közutakon [83].
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3.2. A szimulációs tesztkörnyezet-készítés

Napjainkban az autóiparban a hagyományos rendszerek mellett egyre nagyobb jelentőségük van
a fejlett, automatizált funkcióknak. Az autonóm járművek megjelenésével még nagyobb hang-
súlyt kell fektetni a tesztek biztonságos elvégzésére, ez azonban a rendszerek bonyolultsága miatt
egyre nehezebbé és összetettebbé válik. Erre lehetőséget a szimulációs környezetben történő tesz-
telés. A szimulációs környezetnek nagyon sok előnye van: gazdaságosabb, a tesztek forgatókönyve
gyorsabban elvégezhető és átalakítható, mielőtt a valós környezeti tesztelésre kerülne a sor. A
fejezet a szimulációs szoftverekkel elvégzett tesztesetek előnyeivel és hátrányaival foglalkozik, kü-
lönös tekintettel a közlekedési jelzések felismerésére és a közlekedési szituációkra. A szimuláció
jól definiált matematikai modellezés, amely nagyon közeli eredményeket adhat a való világhoz. A
legjellemzőbb előny a megvalósíthatóság és a rendszerek működésének mélyebb megértése a valóság
modellezésével.

A rendszerek fejlődése miatt a hagyományos járműtesztek már nem elegendőek a magasan
automatizált és autonóm járművekben található funkciók típusjóváhagyásához. Az új rendszerek
működéséhez validálási és hitelesítési teszteket kell létrehozni. A jelenleg használt járműveknél az
emberi vezetőt, a járművet, a környezetet és a közöttük lévő kommunikációt kell vizsgálni. Az
önvezető járművek esetében a hálózatba kapcsolt és automatizált járművek környezeti érzékelésére
és a döntéshozatali algoritmusára kell figyelni. Az eredményeket számos tényező befolyásolja [56]. A
szimulációs tesztkörnyezet alapot képez a többi teszt elvégzéséhez. Kétféleképpen lehet alkalmazni.
A tesztek során előforduló hibák egy része a szimulációs környezet segítségével kiszűrhető, így sokkal
gazdaságosabb az elvégzésük [17].

A számítógépes szimuláció kulcselemei közé sorolhatók az integrált járműdinamikai szimuláció,
a közlekedési és forgalmi szimuláció, a kölcsönhatás-szimuláció a közlekedés többi szereplőjével,
a láthatóság és időjárás szimulációja, valamint a régiófüggő útviszonyok és közlekedési jelzések
szimulációja. Egyre több szoftvert fejlesztenek a különböző autonóm funkciók tesztelhetőségére.
Ilyen programok például a Vires, IPG Carmaker és a PreScan. Jelen esetben a PreScanen keresztül
mutatjuk be az előnyöket és hátrányokat [6].

3.2.1. A szimulációs szoftver előnyei

A szimulációs szoftverek és az általuk megalkotott környezet legnagyobb előnyének az olcsó meg-
valósíthatóságot tekintik, valamint a valóság modellezésével könnyebb és mélyebb megértést biz-
tosít a rendszerek működéséhez. A tesztelések mellett felhasználhatók baleset-rekonstruálásra és
-elemzésre, mert a segítségével tetszőleges közlekedési helyzet előállítható. Pontosan beállíthatók
a bemeneti paraméterek és kiolvashatók a kimeneti értékek [1].

Az utak testreszabhatók, lehetővé teszik az úthálózatok kiépítését. A manuális felépítés helyett
lehetséges az Open Street Map (*.osm) fájlt importálni a programba, amellyel automatikusan, a
valós koordinátákkal kerül felépítésre a kiválasztott szakasz. A létrehozott útvonalakhoz hozzá-
adhatók a közlekedésben résztvevők, alapértelmezett esetben egy általunk definiált sebességprofil
alapján, a hozzárendelt pályán fognak végighaladni [111]. A járművek tulajdonságaihoz a jármű-
dinamikai modell is hozzárendelhető, illetve megadható a vizualizáció pontossága. A szenzorok
tesztelése érdekében a felfestések, a közlekedési jelek tulajdonságai megváltoztathatók [26].
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3.2.2. A szimulációs szoftver hiányosságai

A szimulációs programok a sok előnyük mellett hátrányokkal és korlátokkal is rendelkeznek. Mivel
a szimuláció a tesztszintek első lépését jelenti, fontos, hogy a lehető legpontosabban közelítse meg
a valóságot, és használható eredményeket kapjanak a tesztelők a szimuláció során. Mint minden,
szimulációs környezetben elvégzett vizsgálat, sok esetben nehezen tudja visszaadni a pontos való-
ságot. Egyes szenzoroknál ez nem befolyásolja nagymértékben a mérési eredményeket, azonban a
környezetérzékelők esetében hatással lehet a kimenetekre.

Egy környezetérzékelő szenzornak - például a kamera esetében - vizsgálnia kell a különböző
fényviszonyokat, az időjárást, a közlekedési jelek hibáit és egyéb környezeti hatásokat. A valóság-
nak megfelelő hatásokat nehéz teljesen visszaadni a tesztelés során, nagy valószínűséggel a PreScan
szimulációs környezetben nagyobb eséllyel ismeri fel a hibás jeleket még a legrosszabb időjárási és
fényviszonyok mellett is, mint a valóságban. Mindezek bebizonyítására egy későbbi tanulmányban
kerül sor. A következő képen egy szimulációs grafika és a valóság közötti összehasonlítás látható.
A szimulációban nehéz reprodukálni a valós helyzetet, a pontos beállítást. (3.1. ábra)

3.2. ábra. A szimulációs és a valós környezet összehasonlítása [56]

A szimulációs környezet korlátai közé tartozik még, — bár sok mindenben bővíthető az esz-
köztára –, hogy nem találjuk pontosan azt a szenzort, azt a járműtípust, amelyet a valóságban
alkalmazni szeretnénk [56].

3.2.3. Szimulációs tesztek készítése

A szimulációs környezet használatának számos előnye van az autonóm járművek és funkcióik tesz-
telésében és fejlesztésében. A szoftverek nyújtotta segítséget mindenképpen érdemes kihasznál-
ni egy-egy szenzor elkészítéséhez vagy későbbi javításához. Előnyös abban az esetben, ha egy
tesztszcenáriót szeretnénk tervezni vagy már egy meglévőt gyorsan módosítani. A tesztek előze-
tes szimulációs lefuttatásával hamar kiderülhetnek az esetleges hibák, így ebben a fázisban még
könnyen javíthatók. A jármű-hurokban alkalmazása a későbbi valós tesztek során gazdaságilag és
biztonságilag nagy előnyt jelent a tesztelők és fejlesztők számára. A szimulációs szoftverek – a
hátrányaik ellenére, amelyek a fejlesztések segítségével könnyen kiküszöbölhetők - teljes mértékben
használhatók és támogatottak az autonóm járművek fejlesztése esetében [56].
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3.3. Valós tesztkörnyezet-készítés

Az előző fejezetben részletesen bemutattam a tesztelés és validálás folyamatát, lépéseit, majd a szi-
mulációs tesztek jelentőségét, a továbbiakban a valós környezeti tesztek előkészítéséről, tervezéséről
és jelentőségéről esik szó.

A kamerákat már a szimulációs folyamatban lehetséges többféle körülmény között kipróbálni.
A különböző szoftvereket úgy fejlesztették ki, hogy tudjanak vezetéstámogató rendszereket tesz-
telni. A közlekedési jelzéseket érzékelő rendszer jó példa arra, mennyire érzékeny egy kameraalapú
felismerőtechnika. A 3.4 és 3.5. ábrán egy szimulációs programban előkészített mérés látható,
amelyet a ZalaZONE SmartCity tesztpályán 2019. márciusban sikerült megvalósítani. A szoftver
rengeteg lehetőséget biztosít a táblák torzítására (sár, karcolás, hó), ezzel is nehezítve a felismerő
rendszerek helyzetét. A teszt elkészítésében jelentős segítséget nyújtott egy Toyota CH-R típusú
gépjárművel korábban elvégzett tesztem, amelynek az eredményei a 2.3. fejezetben találhatók.

Jelentős különbséget vehetünk észre a környezetekben (szimulációs, valós), ez torzíthatja a
mérés eredményeit. A fent említett példák alapján egy új funkció fejlesztésében az előkészítés
és a tervkészítés a szimulációs folyamat elengedhetetlen lépései. De mindenképp szükség van a
tesztelésre valós környezetben is, hiszen nagyon sok olyan szituáció állhat elő a valós környezetben,
amely újdonság a kameraalapú rendszereknek [54].

A jelen fejezetben bemutatott teszt metodikája folyamatosan fejlődött az évek során. A szak-
dolgozatomban [47] elkészített szempontrendszert vettem alapul, vagyis az előzetesen és szimulációs
környezetben meghatározott anomáliákat maszkoltam rá valós jelzőtáblákra. Majd szenzorok és
a szimulációs szoftverek megismerését követően egy-egy tesztmérés után készítettem el az össze-
tettebb, már valódi tesztpályán végzett mérést. Valós környezetben két komolyabb eredményekkel
szolgáló mérést sikerült elvégeznem, amelyek reprodukálhatók. A két mérésből ezekre a fon-
tosabb tudományos eredményekre jutottam: a közlekedésitábla-felismerő rendszerek
megismerése; hatékony, kritikus tesztkörnyezet készítése lineáris és cirkuláris mód-
szert - egy, illetve több járművet használva - a saját szempontrendszeremet és mérési
eredményeimet alkalmazva.

Cirkuláris Lineáris
Járművek száma [db] 1 3 vagy több

Útvonal jellege körvonalú egyenesvonalú
Teszt időtartama 40 perc 25 perc

Sebességek 10, 30, 50 km/h 30 km/h
Módszer százalékos anomália szintek felező módszer

3.1. táblázat. Cirkuláris és lineáris módszertan összehasonlítása [56]

1. Cirkuláris tesztkörnyezet tervezése és kialakítása a ZalaZONE tesztpályán
2. Lineáris tesztkörnyezet tervezése és kialakítása a ZalaZONE tesztpályán
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3.3.1. Cirkuláris tesztkörnyezet tervezése és kialakítása a ZalaZONE teszt-
pályán

Maga a mérés azért lett kiválasztva és megtervezve, mert a közlekedési táblák a jövőben is fontosak
lesznek az autonóm járművek számára, de a magasan automatizáltaknak mindenképp. Ebben a
3.3.1. fejezetben, egy olyan megtervezett tesztkörnyezet kerül bemutatásra, amelyen egy jármű
képes bizonyos útszakaszokon körbe-körbe menni, vagyis cirkulárisnak nevezett útvonalon hajtja
végre a tesztet közel 40 perc alatt. Az útvonalon a teszt során a már említett közlekedési jelzé-
sek anomáliáinak szempontrendszere (2.2. táblázat) alapján felállított közlekedési jelzések voltak
elhelyezve. A méréshez egy olyan típusú gépjárművet használtam, amely rendelkezett közleke-
dési jelzőtábla-felismerő rendszerrel. Három sebességhatárt jelöltem ki a tesztre, amely valós
közlekedési helyzeteket elemezve lettek kiválasztva. A mérés után értékeltem az eredményeket, le-
vontam a következtetéseket, és elkezdtem megtervezni a következő tesztkörnyezetet több járművel
való végrehajtásra. A célom az volt, hogy kiderüljön, melyek azok a tényezők, amelyek növelik a
tesztek hatékonyságát, hogy lehet pontosítani az anomáliák alkalmazását a mérések során, illetve
megtalálni a megfelelő módszert az eredmények összehasonlíthatóságára [102].

A közlekedési táblák nem megfelelő felismerése problémát okozhat mind a járművezetők, mind
a felismerő rendszerek számára. Továbbá az is nehézséget jelent, hogy a jelenlegi felismerő rend-
szerekben nem minden tábla található meg, ezért gyakran hibáznak. Az érzékelés során számos
tényező befolyásolja a jármű kameráját. A 2.2. táblázatban található szempontrendszert ezért úgy
terveztem meg, hogy figyelembe vegye a valós idejű közlekedési táblák hibáit és a járművek érzéke-
lőinek gyengeségeit, illetve a későbbiekben fejleszthető legyen a modernebb jelzésekre. Ahogy egy
korábbi fejezetben leírtam, a szempontrendszerben az anomáliák szimulációs szoftver (PreScan)
segítségével lettek kiválasztva, majd százalékosan osztályozva. A programban kapott eredmények
alapján - vagyis anomáliákat egyenletes eloszlásban helyezi a szoftver a táblákra - követően masz-
koltam át a virtuális anomáliákat a valós környezetben megtalálható jelzőtáblákra. A teszt célja,
hogy megmutassa, a tesztkörnyezet a későbbiekben megfelelően, ismételhetően alkalmazható-e,
továbbá lehetőség nyílik kritikus hibák feltárására is [115].

A mérés 2019. januárjában 13:00-kor kezdődött és 15:30-ig tartott. A megfelelő eredmények
érdekében figyelni kellett a fényviszonyokra és a nap állására. Szándékosan választottam olyan
napszakot, hogy a legkritikusabb állapotot is meg lehessen vizsgálni a felismerő rendszerek minél
tökéletesebb tesztelése érdekében. Az anomália táblázat a mérés következő paramétereit tartal-
mazza: 1. Láthatóság: a közlekedési táblát takarja-e fa vagy oszlop, 2. Tisztaság: tiszta vagy
piszkos a közlekedési tábla. 3. Felismerhetőség: az ÚME-ban (T1-1.123-2001-A közúti jelzőtáblák
műszaki szabályzata) [42] meghatározott paramétereknek való megfelelési mérték – méret, alak-
változás, szín, matrica. 4. Helyzet: megfelelő magasságban található-e a tábla. 5. Egyszerűség:
ne kelljen sok vagy ellentétes információt feldolgozni a felismerés során [50].

A méréshez a BMW G30 típusú járművet használtam, amelyben a környezetfelismerést az
úgynevezett KAFAS-rendszer végzi. A kamera a Mobileye terméke. A KAFAS sztereó kamera két
nagy felbontású CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) monokróm kamerából áll.
A KAFAS sztereó kamerarendszer egy processzorral van felszerelve, ez az a kameraegység, amelyet
a közlekedési jelzőtáblák felismeréséhez használnak. A KAFAS sztereó kamerának olyan hatása
van, mintha emberi térlátást hozna létre, hatótávolsága jármű előtt kb. 40 m-re, a jármű mellett
jobbra és balra kb. 5 m-re van kalibrálva, a teljes érzékelési tartománya körülbelül 500 m. Az
közlekedésitábla-felismerő rendszer képes felismerni a sebességkorlátozó táblákat, majd megjeleníti
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azokat a vezetőnek a műszerfalon. Megnehezítik a felismerést azok a közlekedési táblák, amelyeket
teljesen vagy részben címkék, szennyeződések vagy bokrok takarnak, emellett a nagy sebesség
és a rossz időjárási viszonyok – különösen éjszaka – megnehezítik a rendszer számára a közúti
táblák megbízható felismerését. Annak érdekében, hogy a jelenlegi sebességkorlátozások a lehető
legpontosabban jelenjenek meg, dolgoznak azon, hogy a navigációs térképek naprakészen mutassák
a jelzéseket [31].

Olyan sebességet választottam ki a ZalaZONE tesztpálya SmartCity részén, amelyek a való
életben, városi környezetben a releváns és könnyen felismeri a jármű, ilyen például a 30-as sebes-
ségkorlátozás [59]. A teszteseteken belül az anomáliáknak három szintjét mértem. A méréshez két
olyan helyszínt választottam, ahol megfelelően fel lehetett gyorsulni a kiválasztott sebességekre.

A mérést folyamatosan dokumentáltam képekkel és belső nézetű kameraképekkel. A kamerát
a jármű belsejébe helyeztem el a vezető melletti ablakra, így látható volt az út melletti jelzőtábla,
illetve a jármű rendszerében a jelzés észlelését visszajelző szimbólum is (lásd: 3.3. ábra).

3.3. ábra. A vezető melletti ablakban rögzített kamera képe a mérés során [59]

A teszteseteket először a PreScanben történő tervezés során készítettem el, így a modell alap-
ján láttam, hol érdemes elvégezni a méréseket (lásd: 3.4. ábra). Majd a valós tesztpályáról készült
képek alapján is meghatároztam a mérések pontos helyszínét, amelyet A és B ponttal jelöltem az
alábbi 3.5. ábrán. A láthatósággal és egyszerűséggel kapcsolatos teszteket az A helyszínen végez-
tem el, fákkal és egyéb takaró eszközökkel teszteltem. Ez egyben a megtévesztő információkkal
ellátott közlekedési táblák felismerési tesztje is volt. Az alapvető felismerési, az áttekinthetőségi és
a helymeghatározási tesztet pedig a B helyszínen végeztem el.

A tesztkörnyezetet az egyedi rendellenességek alapján: az alábbiak szerint állítottuk össze. Az
első és a második mérést A-nál végeztük, ahol a közlekedési táblát egy tárgy, majd egy "bokor"
fedte (lásd: 3.6. ábra).

Harmadik mérésként az egyszerűség vagy a hamis, megtévesztő információk tesztelését végez-
tem el. A 30-as sebességkorlátozó tábla a többi jelzőtábla mellé volt helyezve, például a 70 km/h-s
mellé. Kétféleképpen is kipróbáltam az elhelyezést, egyik esetben a 30-as jelzés távolabb volt az
úttesttől, a másik esetben pedig közelebb az út széléhez. Az elhelyezés következő képen látható
(lásd: 3.7. ábra). A következő méréseket a B helyszínen, szintén egy egyenes szakaszon végeztem.
A negyedik és ötödik mérés a jelek felismerése volt.

A közutakon sok olyan közlekedési tábla található, amelyek ütközések következtében eldeformá-
lódnak, rongálás vagy vandalizmus áldozatai lesznek (matricákat ragasztanak rájuk). A matricák
elhelyezése a táblákon könnyű feladat volt, de a deformálása csak kis mértékben volt megoldható
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3.4. ábra. ZalaZONE SmartCity Prescan-modellje [56]

3.5. ábra. ZalaZONE SmartCity felülnézeti képei a cirkuláris tesztkörnyezet helyszínéről
[56]

3.6. ábra. Láthatóság: közlekedési jelzőtáblák anomáliája a cirkuláris tesztkörnyezetben
[56]

(lásd: 3.8. ábra).
A hatodik vizsgálat során egy koszos, saras közlekedési tábla összehasonlítása történt egy na-

gyon tiszta állapotú táblával. (lásd: 3.9. ábra)
Az utolsó, hetedik mérés során különböző helyzetekben vizsgáltam a jelzéseket. Az alacsonyan
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3.7. ábra. Egyszerűség: közlekedési jelzőtáblák anomáliája tesztkörnyezetben [56]

3.8. ábra. Felismerhetőség: közlekedési jelzőtáblák anomáliája a cirkuláris tesztkörnyezet-
ben [56]

3.9. ábra. Tisztaság: közlekedési jelzőtáblák anomáliája a cirkuláris tesztkörnyezetben [56]

elhelyezett táblával egyben az ideiglenes közlekedési jelzéseket is szimuláltam (lásd: 3.10. ábra). A
jelek elhelyezése a szabvány szerint történt. A közlekedési táblák rendellenességei reprodukálhatóak
és összehasonlíthatóak voltak.
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3.10. ábra. Pozíció: közlekedési jelzőtáblák anomáliája a cirkuláris tesztkörnyezetben [56]

Eredmények A mérések célja maga a tesztkörnyezet elkészítése és a vele járó módszertanok
megismerése, alkalmazása volt, ezeket felhasználtam a későbbi mérésekhez. A másik cél annak meg-
állapítása, hogy az általunk választott bizonyos rendellenességek beleillenének-e a mérési metodi-
kába. Fontos szempont volt az is, hogy a jármű felismeri-e a jelzéseket, és ezekből megállapítható-e
a rendszer felismerési határa. Így a teszt során kapott eredményekből következtetni lehet az ér-
zékelő rendszerek fejlesztendő területeire. A táblázatokban megtalálhatók a mérések során kapott
eredmények (lásd: 3.2. ábra) (lásd: 3.3. ábra).

A táblázatok tartalmazzák a mérésben használt közlekedési tábla az elhelyezési magasságát,
amelyet a szabványnak megfelelően választottam ki (2,2 m), továbbá megtalálhatók benne a teszt
során alkalmazott sebességek. A bal oldalon látható a mérések száma és az alkalmazott anomália.
A különböző (1, 3, 5) számok a rendellenesség mértékét mutatják. Az 1-es szint jelenti a rossz
minősítését (nem látható, piszkos, nem felismerhető, komplex). Az 5-ös szint pedig jó
minősítését jelenti (látható, tiszta, felismerhető, standard, egyszerű) (lásd: 2.2. ábra).

Az első mérés során a rendszer képes volt észlelni a táblát az 5.szinten minden sebességnél.
Azonban a 3. anomália szinten, csak akkor, amikor 50 km/h sebességgel haladt. 30 km/h és 10
km/h sebességgel már nem. Az 1. szinten csak alacsony sebesség esetén teljesített jól a rendszer
vagyis, amikor 10 km/h sebességgel haladt. (lásd: 3.2. ábra)

Méret 2,2 m
Anomália Sebességek

Szint 10 km/h 30 km/h 50 km/h
Láthatóság 5 igen igen igen
(takarás - bokor) 3 nem nem igen

1 igen nem nem
Láthatóság 5 igen igen igen
(takarás - oszlop) 3 igen igen igen

1 nem nem nem
5 igen igen igen

Egyszerűség 3 - - -
1 nem (30) nem (30) nem (30)

3.2. táblázat. Mérési eredmények: közlekedési jelzőtáblák anomáliája a cirkuláris tesztkör-
nyezetben [56]

Az oszlopos takarást alkalmazva a bemeneti paraméterek nem változtak. Az anomália 1. szintje
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esetén egyik sebesség mellett sem történt felismerés, azonban a többi esetben a kamera a 3-as és
az 5-ös rendellenességgel rendelkező táblát képes észlelni. Az egyszerűség anomáliája esetében azt
mértem, hogy ellentétes információkkal rendelkező jelzéseket hogyan képes kezelni a rendszer. Itt a
mérés során az elvárás az volt, hogy a rendszer felismerje az alacsonyabb sebességkorlátozó jelzést
a magasabbhoz képest. Ennek ellenére mindkét esetben magasabb sebességkorlátozást észlelt. A
A táblák elhelyezését változtatni lehetett volna a teszt során, de a szabvány szerint az alacsonyabb
sebességkorlátozást kellett volna észlelnie (lásd: 3.2. ábra).

A felismerhetőség mérésére elsősorban matricákat használtam, így modellezve a vandalizmust,
amelyek a városokban tapasztalhatók. A matricák mennyiségét százalékosan eloszlatva alkalmaz-
tam a jelzőtáblákon az anomália szinteknek megfelelően. Az 5-ös és a 3-as szinten minden se-
bességnél felismerte a jelzéseket a rendszer. 1. szintű anomália esetén azonban 30 km/h és 50
km/h nem teljesített jól a jármű érzékelője. Megállapítható, hogy az anomáliák foka közötti határ
meglehetősen vékony, és a későbbi mérések során sikerült megoldanom ezt a problémát. A teszt
során nagyban befolyásolja a felismerést a matrica elhelyezkedése a közlekedési táblán. A felisme-
rést nehezíti, ha a közlekedési táblán található egyedi jelzésekre (számok, behajtani tilos vonal)
kerülnek a matricák, vagyis jellemzően középre (lásd: 3.3. ábra).

Méret 2,2 m
Anomália Sebességek

Szint 10 km/h 30 km/h 50 km/h
Felismerhetőség 5 igen igen igen
(matricák) 3 igen igen igen

1 igen nem nem
Tisztaság 5 igen igen igen
(sár) 3 nem nem nem

1 - - -
5 - - -

Pozíció 3 - - -
1 igen igen igen

Felismerhetőség 5 igen igen igen
(deformitás) 3 igen igen igen

1 - - -

3.3. táblázat. Mérési eredmények: közlekedési jelzőtáblák anomáliája a cirkuláris tesztkör-
nyezetben [56]

A deformitás mérése nehézségeket okozott, mivel a közlekedési tábla anyaga emberi kézzel
nehezen volt hajlítható, így csak egy bizonyos mértékig sikerült szándékosan megrongálni a táblát,
ezért az 1-es szinten nem tudtam mérni. A másik két anomáliaszinten gond nélkül felismerte
a rendszer a jelzőtáblát. Valószínűleg a sebességkorlátozás számát befolyásoló deformációval a
felismerési rendszer jelentősen befolyásolható (lásd: 3.3. ábra).

Az utakon gyakran előfordul, hogy egy közlekedési tábla saras, havas lesz, ezért ezt a rend-
ellenességet is kiválasztottam a méréshez. Igaz, a felismerőrendszer kézikönyvében szerepel, hogy
ebben az esetben nem biztos, hogy pontos lesz a felismerés, de ennek ellenére ilyen tesztmérést is
végeztem. Ennél a tesztelésnél megjegyzendő, hogy két helyszínen is mértünk, mert a fényviszo-
nyok jelentősen befolyásolták a mérést. Az eredeti mérési irányban a rendszer valószínűleg nem
ismerte fel ezt a jelet a fényviszonyok hatása miatt sem 30 km/h, sem pedig 50 km/h sebességnél -–
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ez nappal szembeni mérés volt. Azonban amint a nappal szembeni oldalra került jelzőtábla, a rend-
szer könnyen felismerte azt. Ezért mindenképpen figyelni kell és be kell vezetni a fényviszonyoktól
függő méréseket (lásd: 3.3. ábra).

A szempontrendszer a pozícióval az ideiglenes forgalmi helyzetet szimulálta, vagyis amikor
sebességkorlátozás alacsonyan van elhelyezve. A rendszer sikeresen felismerte a jelet. Itt további
értékeket lehet később tesztelni a magasság megváltoztatásával (lásd: 3.3. ábra). A későbbi
mérésekhez az osztályozási rendszer a következőképpen működhet. A felismert jel nem csak bináris
(igen/nem) értéket adhatna, hanem például egy 0-1 közötti valós számot, annak függvényében,
hogy az érzékelőrendszer mekkora bizonyossággal ismeri fel a közlekedési táblát.

Az egyes mérések eredményei alapján arra lehetett következtetni, hogy javítani kell a közleke-
dési táblák felismerési lehetőségeit. Az érzékelők különféle gyengeségei talán elkerülhetők a többi
érzékelő egyidejű használatával. Ezért a tesztek alapján arra lehet következtetni, hogy az érzékelők
fúziója a megoldás a pontos és biztonságos környezetérzékelésre, közlekedésre [24], [28], [76].

Következtetések
Ezek a cirkuláris útvonalon történő tesztek jónak bizonyultak az alapvető teszt szcenáriójá-

nak [115] teszteléséhez, de fejlesztésre szorulnak. Egy járművel csak a metodikát tudtam lemérni,
mindenképpen szükség volt több járműre, hogy a statisztikailag megfelelő eredmények mellett jól
kimutatható eredményeket kapjak. 2019 telén volt lehetőségem további magasan automatizált
járművekkel mérni. Ezek a mérések segítenek megtalálni az autonóm rendszerek számára az opti-
mális, reprodukálható forgatókönyvet. Az összehasonlítható eredménnyel további következtetések
vonhatók le.

A mérések és az eredmények alapján megállapítható, hogy további vizsgálatok szükségesek.
Például egy valós teszthez meg kell állapítani az anomália mértékének számértékét, illetve haté-
konyabb és gyorsabb tesztekre is szükség van. Ezeket az eredményeket a jövőben is több jármű
tesztelési protokolljának és az anomáliák hatásának tesztelésére használom.

3.3.2. Lineáris tesztkörnyezet tervezése és kialakítása a ZalaZONE teszt-
pályán

A cirkuláris tesztek során végzett mérések után a tapasztalatokat összegyűjtöttem, és az ezekből
levont következtetésekből készült el a következő, több járművel végrehajtott lineárisnak nevezett
tesztszcenárió. A tesztkörnyezet elkészítése ugyanazokra az alapokra támaszkodik, mint a korábbi
mérések esetében, vagyis elsőnek szimulációval megterveztem a mérés helyét, idejét, időtartamát
és menetét (lásd: 1.4. ábra). A mérést ősszel végeztem el 10:00 óra és 16:00 között. A megfelelő
eredmények érdekében figyelnem kellett a fényviszonyokra és a nap állására – az előző mérésekhez
hasonlóan –, így mérni lehet a legkritikusabb állapotot is [102].

A teszthelyszín hasonlóan az előző méréshez a ZalaZONE SmartCity része volt, elsősorban a
szimulációs szoftverben – azóta már Zcity akkreditálása is megtörtént. Ezt követte a tesztfolyamat
valós környezetben történő megtervezése, itt a tesztpályarészről készített drónfelvételek segítettek
a további lépések előkészítésében (lásd: 3.11. ábra).

A lineáris mérési módszertan lényege, hogy egy egyenes útvonalon haladnak a járművek ame-
lyet méréshez használtam ugyanazon a kiválasztott sebességen haladt mindegyik (három) jármű.
Sebességhatárnak az előző mérésekből levont tapasztalatok alapján 30 km/h állapítottunk meg.
Felhasznált módszernek az anomáliák kiválasztásában a felező módszer bizonyult a legjobbnak.
Két GoPro kamerával és különböző látószögű mobiltelefonokkal rögzítettem a mérést. Az egyik
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3.11. ábra. A lineáris tesztkörnyezet megtervezésének folyamata [59]

kamerát a vezető melletti ablakra helyeztem el, így látszódott a műszerfalon a visszajelzés és az
úttest mellett található jelzőtáblák is. A másik kamera az utat figyelte, illetve az anomáliákkal
rendelkező jelzőtáblákat, hogy később a felvételek felhasználhatók legyenek a neurális hálók taní-
tásához. A mérés során használt közlekedési táblákat a szabványnak megfelelően választottam ki
(2,2 m) [6]. A mérés a módszertan megváltoztatásának köszönhetően 40 perc helyett (cirkuláris
módszertan) csak 25 percet vett igénybe.

A jelenlegi tesztnél is a tesztkörnyezet felépítése, megtervezése volt a legfontosabb, amely három
magasan automatizált járművel hatékonyan, gyorsan elvégezhető volt. A méréshez a paramétereket
és anomáliákat az előző tesztekből adódó tapasztalatok alapján választottam ki. Az anomáliákat
a 3.14. ábra, 3.15. ábra, 3.16. ábra tartalmazza. Az elsőn egy tábla oszlop takarásában volt,
a másodiknál a helyzetét változtattam, kétféle pozícióban szimulálva az sebességkorlátozást jelző
táblát – 2,2 m és 0,2 m. A harmadik jelzőtábla különböző mértékben sárral volt bekenve, majd a
negyedik táblánál a bokorral való takarást használtam [83].

A teszt elvégzéséhez lehetőséget kaptunk a JRC-től (Közös Kutatóközpont) három nagy, au-
tomatizált járműtípus kiválasztására. Több szempontot végiggondolva az Audi e-Tron, a Jaguar
I-Pace, a Mercedes EQC 400 típusokra esett a választás. Mindegyik jármű elektromos meghajtású,
illetve ami számomra a legfontosabb volt, hogy rendelkeznek a legmodernebb közlekedésitábla-
felismerő rendszerrel [115] (lásd: 3.12. ábra).

3.12. ábra. A lineáris tesztkörnyezetben történt mérések során használt járművek [59]

A méréssel kapcsolatos megjegyzések a következők: mindenképpen meg kellett oldani, hogy a
járművekben a felismerés után kitörlődjön a jelzés, ehhez egy másik típusú jelzést (megszüntető
jelzést) kellett alkalmazni. A másik, amire figyelni kellett, a teszt reprodukálhatósága. Ezt úgy
oldottam meg, hogy a kiválasztott útszakaszon a négy anomáliával rendelkező jelzőtábla követte
egymást sorban, egymástól azonos távolságra, és mindegyik 30 km/h sebességkorlátozást tartalma-
zott (lásd: 3.13. ábra). Alaphelyzetben a táblákat elfordítottuk a járműtől, és mindig csak a mérni
kívánt anomáliával rendelkező jelzőtáblát fordítottuk a tesztmérnökökkel a jármű felé. A gyors mé-
réshez továbbá a megjelölt ábrákon látható módszert is alkalmaztam: 3.14. ábra, 3.15. ábra, 3.16.
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ábra. A módszer, amelyet alkalmaztam a mérés során a felező módszer. A lényege, hogy először
megnéztük a jármű rendszerét 0% anomáliával, majd ha felismerte, megnéztük 100%-os anomália
mértékkel, ha ezt is felismerte, akkor haladtunk a következő mérésre. Amennyiben az intervallum
bal oldali határán (kis anomália) a rendszer felismerte a jelzőtáblát, de a jobb oldali határán (nagy
anomália) már nem, akkor feleztük az intervallumot és megvizsgáltuk ott is az eredményt. Ha a
felezőpontban sikeres volt a felismerés, akkor a tőle balra lévő intervallumban van a váltópont, ha
nem volt sikeres, akkor pedig a jobbra lévőben. 100%-ot követően először 50%, majd 25%, 12,5%
és így tovább, vagyis kerestük azt a százalékértékű anomáliát, amelyet már felismer a rendszer,
ehhez az addig meghatározott százalékonként haladtunk. Az 3.3.2. ábra eredmények résznél, jól
láthatók az ábrákon a mérések során alkalmazott százalékok. A kritikus intervallum (kék szín)
jelöli, azt, ha a rendszer lehet, hogy még bizonyos százalékig felismerte a jelzést, de előfordulhat,
hogy nem. Ezeknél a tartományoknál azért nem mértem tovább, mert emberi szemmel nagyon
nehéz volt meghatározni, hogy kis százalékos változáshoz, milyen mértékű anomália szint tartozik.
Illetve, mivel itt a tesztmetodika tesztelésén volt a hangsúly, a felismerő rendszer nagyon pontos
működésére nem voltunk kíváncsiak, így sok esetben kevesebb iteráció is elegendő volt egy-egy mé-
résnél. Ez lineáris tesztelési folyamat, amely tartalmazta a felező módszert, hatékonynak, gyorsnak
és biztonságosnak bizonyult mind a három jármű esetében [73].

3.13. ábra. A lineáris tesztkörnyezet bemutatása, a Smart city kijelölt területén

Eredmények
A mérések célja a tesztelési eljárás működőképességének vizsgálata volt, illetve megtalálni azt

a kritikus pontot, amikor már a magasan automatizált jármű rendszere nem képes felismerni az
jelzőtáblát. Ebből lehet következtetni a fejlesztendő területekre [24]. A zöld szín azt jelenti, hogy
a rendszer felismerte az anomáliával ellátott jelzőtáblát, a piros azt, hogy nem. A kék pedig a
kritikus intervallumot jelöli.

A Mercedes a jelzőtábla oszloppal takarása során teljesített a legjobban, viszont kiderült az
eredményekből, hogy a rendszer nem érzékeny a táblák alacsony elhelyezésére. A jármű a bokorral
és sárral való takarás során sajnos elég alacsony anomália százalékon ismerte fel az út szélére
kihelyezett jelzőtáblákat (lásd: 3.14. ábra).

A Jaguar szintén a sárral borított táblákra és a bokorral való elfedésre volt a legérzékenyebb,
de a Mercedeshez képest jobban teljesített ezeknél a teszteknél. Az oszloppal való takarás esetén
még a 43,75%-os anomáliával is helyesen érzékelte a táblát, hasonlóan a többi járműhöz. Viszont
kiderült, hogy a tábla helyzetének megváltozására ez a rendszer rosszabbul teljesített, mint a
Mercedes felismerőrendszere. A különböző pozíciókkal – ahogy korábban leírtam – az ideiglenes
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3.14. ábra. A lineáris tesztkörnyezetben mért eredmények - Mercedes [59]

munkaterületre kihelyezett különböző magasságú táblákat szimuláltam, amelyeket balesetelkerülés
céljából fontos érzékelnie a járműnek (lásd: 3.15. ábra).

3.15. ábra. A lineáris tesztkörnyezetben mért eredmények - Jaguar [59]

Az Audi ugyanúgy teljesített az oszlopos takarás esetén, esetében a [43.75%,50%] a kritikus
intervallum. A magasság változtatására ez a típusú járműrendszer nem volt érzékeny, hamar
felismerte a jelzést. A bokor és a sár szintén nehézséget jelentett az Audinak, ugyanúgy, mint
az előző két mérésben szerepelő járműveknek, de egyben az Audi teljesített a legjobban ennél az
anomáliánál (lásd: 3.16. ábra).

3.16. ábra. A lineáris tesztkörnyezetben mért eredmények - Audi [59]

Összességében elmondható, hogy a fejezetben ismertetett második tesztszcenárió sokkal job-

46



3. A magasan automatizált járművek tesztelésének kihívásai

ban működött, mint az elődje. A teszt felhasználható a kritikus pontok felfedésére a járművek
környezetfelismerő rendszerénél. Későbbi mérések során maga a tesztprocedúra és a kiértékelési
rendszer olyan szintre fejlődhet, hogy osztályzatot kaphatnak a bizonyos anomáliák felismerésé-
nek teljesítésére, majd a pontok alapján, hasonlóan az EURONCAP (European New Car Assess-
ment Programme) tanúsítványokhoz - az Európában forgalmazott autók biztonságával foglalkozó
szervezet—, erre is kaphatnak a járművek egy értékelést. Ez azt jelentené, hogy ha a rendszer
a felismerte jelet „X” jelet kap, amelyhez társul 1 pont. Amennyiben nem sikerült a jelzést az
anomáliával felismernie a járműnek, akkor „X” jelet kap, ami 0 pontnak felelne meg. Az érzékelők
különféle gyengeségei elkerülhetők a többi érzékelő egyidejű használatával, ezért a tesztek alap-
ján arra lehet következtetni, hogy a szenzorfúzió a megoldás lehet a pontosabb és biztonságosabb
detektálásra.

Következtetések
Sok esetben a kapott eredmények lenyűgözőek, de szükség van arra is, hogy reprodukálhatók

legyenek a tesztek és az eredményeik, mert a jövőben csak így lehet a rendszereket fejleszteni. A
tesztelési szcenáriók az előzetes mérések és tapasztalatok ellenére is még tovább javíthatók. A
méréseket egyszerűen és gyorsan elvégezhetjük, akár további járművekkel is. Az eredmények jól
elemezhetők, és láthatók az egyes járművek felismerési jellemzői, gyengeségei és erősségei. A teszt
segítségével nyilvánvalók az egyes járműtípusok környezetfelismerő rendszerének határai és kritikus
pontjai. Természetesen a pontosság érdekében további mérésekre van szükség. Célom a biztosan
reprodukálható és hatékony vizsgálati eljárás megtalálása volt, és ezzel a méréssel közel kerültem a
megoldáshoz. A jövőben különös figyelmet kell fordítanom az egyre elterjedtebb neurális hálókra.
Ez a teszteljárás módosításokkal odáig fejleszthető, hogy később ezeket az anomáliákat neurálisháló
alapú felismerőrendszer segítségével is el lehet végezni. A teszt alapjai valószínűleg változatlanok
maradnak, de más jellegű anomáliákat is igényelhetnek a mérések. Illetve mindegyik mérésből
levonható következtetésképpen, hogy az anomáliák százalékos értékeinek módosítása mellett, a
táblán való elhelyezés változtatásával is növelni lehetne a tesztmódszertan színvonalát. Ezzel a
teszttel mind a rendszerek, mind a neurális hálók validálhatók. Jövőbeli tervem, hogy ezt a teszt-
eljárást és a forgatókönyvet használjam - kisebb módosításokkal - kifejezetten a neurális hálók
megtámadására [21]. A következő fejezetek ismertetik az itt leírt és tervezett tesztek megvalósulá-
sának folyamatát.
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3.4. II. tézis

A - kutatási eredményeimből származó - közlekedési jelzések anomáliáit osztályozó
szempontrendszer alkalmazásával lineáris és cirkuláris tesztmódszert dolgoztam ki:
először szimulációs környezet számára, majd valós tesztpályára adaptálva. A kidol-
gozott módszertan alkalmas a vertikális jelzésfelismerés kritikus határhelyzeteinek
megbízható megállapítására.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Szimulációs környezet előnyei és hátrányai különös tekintettel a
közlekedési jelzések felismerésére - Advantages and disadvantages of the simulation environ-
ment with particular regard to the recognition of traffic signs. 27th International Conference
on Mechanical Engineer, 27(June):328–331, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Road Sign Recognition Systems Test Design in Simulation Envi-
ronment With Traffic Sign Anomalies. Perner’s Contacts, 27:164–169, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Környezetérzékelők tesztelésének jelentősége magasan automatizált
és autonóm járművek számára. In XIII. IFFK 2019, pages 2–5, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Test scenario for road sign recognition systems with special at-
tention on traffic sign anomalies. In 2019 IEEE 19th International Symposium on Computa-
tional Intelligence and Informatics and 7th IEEE International Conference on Recent Achi-
evements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics (CINTI-MACRo).
IEEE, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. Easily Deployed Stickers Could Disrupt Traffic Sign
Recognition. Perner’s Contacts, XIX(Special Issue 2):156–163, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Intelligent Driving System effectiveness testing in Highly Auto-
mated Vehicles. In Engineering Symposium at Bánki 2020, 2020
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4. fejezet

Neurális háló alapú felismerő
rendszerek rosszindulatú
kihasználása

A közelmúltban megjelent új, a biztonságot javító ADAS (Advanced Driver Assistance System)
rendszerek és autonóm vezetési technológiák — különösen a gépi tanuláson alapuló modellek -–
jelentős mértékben változtatnak a baleseti kockázatokon. A gépi tanulás megjelenése újfajta hibák-
hoz vezethet, és aggasztó, hogy az új támadó módszerek kihasználják ezeket a sebezhetőségeket.
Ebben a fejezetben egy olyan komoly, még fel nem fedezett biztonsági fenyegetést mutatok be,
amely sajnos az interneten is könnyen terjeszthető. Vagyis akár a rosszindulatú, laikus támadók
által is elkészíthető, kinyomtatható, és matricák formájában könnyen elhelyezhető a közlekedési
táblákon. A 4. fejezetben és a mellékletben (7.) bemutatott matricáink abban különböznek a
többi módszertől, hogy gyártásukhoz vagy alkalmazásukhoz nincs szükség szakértelemre, és így
sokkal komolyabb veszélyt jelentenek a közlekedés biztonságára.

A mély tanuláson alapuló (Deep-learning) érzékelő rendszereket zavarják az olyan jellegű tá-
madások, amelyeknek a bemeneti paraméterei mesterségesek, viszont az emberi szem számára
észrevehetetlenek vagy jól álcázottak [99]. Az ellenséges támadások (adversarial attacks) veszélyét
növeli az a tény, hogy a jelek szerint jól általánosíthatók a különféle hálózati architektúrákon, és
még a tanító adathalmazokon is [87]. Így még a fekete doboz támadások (amelyeknek nincs lekér-
dezési hozzáférésük a célmodellhez) valós fenyegetést jelentenek, mivel az egy modellre kifejlesztett
ellenséges támadásos példák (adversarial examples) hatással lesznek az összes többi hasonló célú
mély neurális háló (Deep Neural Network) modellre is. A mély neurális hálózaton alapuló osztá-
lyozóalgoritmus azt jelenti, hogy együttes módszer alaposztályozók (base classifier) egy halmazát
hozza létre a tanulóadatokból és úgy végez osztályozást.

Bemutatom, hogy a környezet érzékelését könnyen meg lehet zavarni telepíthető támadásos
példákkal, ez komoly aggodalomra ad okot a biztonság szempontjából a kritikus területeken, mint
például az autonóm vezetés. Ezek a támadások nemcsak digitálisan léteznek, de megjelenhetnek
a valóságban is [41]. Például egy használatban lévő mély neurális hálózaton (DNN) alapuló osz-
tályozóalgoritmus hirtelen — ok nélkül -– tévesen osztályozhat egy adott objektumot, gyakran a
támadó által meghatározott objektumnak (targeted attack) minősítve. Egy másik lehetőség az,
amikor a DNN azt a tárgyat, amelyet észlelnie kellene, figyelmen kívül hagyja (evasion), vagy nem
létező objektumokat észlel (false detection).

Számos kutató foglalkozott a közutakon zajló adversarial examples veszélyével. A közúti jel-
zések felismerésének problémája a közelmúltban különös figyelmet kapott [22], [89]. A támadási
módszerek egyike különösen káros, mivel minimális erőfeszítést igényel: a nem feltűnő matricák el-
helyezése a közlekedési táblákon. Ezek a matricák tartalmazhatnak művészeti alkotásokra jellemző
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mintákat, de leginkább rongálásnak, vandalizmusnak tekinthetők, és szinte mindenütt jelen van-
nak a közúti táblákon. A matricák megtéveszthetik a DNN-alapú környezetérzékelő rendszereket
az autonóm vagy az ADAS-sal felszerelt járművekben, ezáltal tévesen osztályozhatják a jelzéseket
(gyakran célzottan), vagy teljesen figyelmen kívül hagyják őket, vagy akár olyan helyen érzékelheti
azokat, ahol nincsenek is jelen.

A publikációim és a dolgozatom bemutatja, hogy azokat a matricákat, amelyek nem igényelnek
speciális és pontos elhelyezést egy adott jeltípuson, hogyan tudják a laikus támadók is elkészíteni.
Az általunk azonosított támadási lehetőségek így mindenki számára könnyen hozzáférhetőek, ezért
súlyos veszélyt jelentek a közlekedés biztonságára (de a legjobb tudásunk szerint még nem vált
ismertté). A cél az, hogy felhívjuk a figyelmet a veszélyeire.

4.1. Mesterséges ellenséges példák (adversarial examples)

Általánosságban elmondható, hogy az támadó példa nagyon specifikus változatokból áll és nagyon
érzékeny a változtatásokra. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a természet nem önmagától hoz-
za létre ezeket az ellentétes mintákat. A leglátványosabb támadó példák általában csak digitális
formában léteznek, és másképp nem is hatékonyak vagy reprodukálhatók. Egyes példák azon-
ban magasabb szintű toleranciát mutathatnak a változtatásokkal szemben, ez lehetőséget kínál a
támadási módszerek robusztusság alapján történő kategorizálására:

• Nem robusztus támadások: Ezek általában valamilyen zajt (Gauss-zaj [99]) adnak a bemenet-
hez (képhez). Csak a digitális világban létezhetnek, mert túl érzékenyek a változtatásokra,
illetve a további zajokra (pl. nyomtatási zaj). Ezek a támadások némelyike tulajdonkép-
pen csak egyetlen pixel megváltoztatásából is áll [93]. Ha a pixel színkódját megfelelően
módosítjuk, akkor elérhető az objektumok téves osztályozása.

• Digitálisan robusztus támadások: Ezek az ellenséges támadások nem érzékenyek az átalakítá-
sokra és a zajokra. Általában a teljesítményre optimalizálták őket, feltételezve a különböző
változásokat, például méretarányt, vágást, fordítást, forgatást, zajt, elmosódást, fényerőt,
kontrasztot stb. Bár valós hatások inspirálják őket, az átalakítások és azok kombinációi nem
feltétlenül felelnek meg a fizikai környezet hatásainak. Annak ellenére, hogy el lehet érni a
digitális ellenálló képességet, és még tapasztalhatunk bizonyos mértékű fizikai ellenállást is,
a fizikai környezetbe való átvitel még mindig meglehetősen korlátozott [41].

• Fizikailag robusztus támadások: a fizikai telepítésre alkalmas bemeneti módosítások meg-
tervezése kihívást jelent, mivel számos, nem triviális tényezőt kell figyelembe venni. Az
optimalizálást általában különféle fizikai hatások mintavételével (vagy közelítések generá-
lásával) végzik [21]. Ide tartozik a zajok nyomtatásának (vagy gyártásának) minősége, a
képminőség romlása, a kamera sajátosságai, a fényhatások, a különböző pozíciók és szögek
stb. [4], olyan fizikai támadásokat tudtak létrehozni, amelyek nemcsak 2D-s, hanem 3D-s
képeket is magukban foglalják a felületi módosításokkal együtt.
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4.2. Univerzális ellenséges példák (adversarial examples)

A fizikailag bevethető támadás követelménye, hogy a megtámadott felületek (esetünkben közle-
kedési táblák) tekintetében megfelelő mértékű egyezőség legyen. Nyilvánvalóan nem túl hatékony
olyan támadásokat kifejleszteni, amelyek csak egyetlen példa esetében működnek. Mindenkép-
pen szükség van a támadások egységesítésére (univerzalitására), amely kiterjed a közös városi és
vidéki utakra egyaránt, valamint általános időjárási és fényviszonyokkal rendelkező szcenáriók-
ra/forgatókönyvekre is. Azonban figyelni kell arra, hogy az egységesítésnél a követelmények hoz-
záadásával a hatékonyság csökkenhet: előfordulhat, hogy fel kell áldozni a fizikai robusztusságot,
vagy esetleg növelni kell a támadásos matricák méretét (vagyis szembetűnőségét). A teljesen uni-
verzális adversarial támadásokra példát adnak [74], akik egy szubjektumfüggetlen textúrazavarást
fejlesztettek ki. Hátránya, hogy az ilyen egységesítés túlságosan érzékeny a fizikai változásokra, és
ez lehetetlenné teszi a valós alkalmazást: a legnagyobb akadály az, hogy pixelpontossággal történő
megváltoztatására lenne szükség, ami a legtöbb fizikai környezetben kivitelezhetetlen [74]. Ezért
célszerű kompromisszumra törekedni a két követelmény között, és az egységesítési igényt csak bi-
zonyos közlekedési táblák típusaira szűkíteni. A továbbiakban a matricák alkalmazását a tervezett
útjelzési tárgy típusára proper use = helyes használat néven fogjuk kijelölni, és ami nem a megfe-
lelő táblára helyezett és nem a célkategóriához tartozó táblákra vannak helyezve improper use =
helytelen használat jelölést használtunk. Amikor az NN nem tudja besorolni a közlekedési táblákat
vagy helytelenül osztályoz, azt mondja, hogy untargeted = nem talált, és amikor helyesen tudja
osztályozni, akkor azt mondja, hogy targeted = talált, és megmutatja a helyes osztályok százalékos
arányát.

4.3. Támadások a közlekedési táblák felismerése ellen

Számos korábbi tanulmány létezik, amelyek kifejezetten az útjelző táblák elleni fizikai támadások-
kal foglalkoznak. [21] a közlekedési táblák kritikus módosítására összpontosít, miközben korlátozza
a zajt olyan maszkolásokkal, amelyek utánozzák a szokásos vandálkodási mintákat, például a graf-
fitit. A modifikációik alkalmazása nagy pontosságot és hozzáférést igényel a támadott jelekhez, és
- a támadás típusától függően – speciális nyomtatóeszközökre is szükség lehet. Ha ezek az előfelté-
telek megvannak, akkor a célzott támadási sikerességi arányok (TASR) laboratóriumi körülmények
között a 100% -ot jelenthetik, míg a drive-by valós tesztek körülbelül 85%-os sikerarányt jelentenek.

A támadások két teljesen eltérő megközelítését mutatja be [89]. Az egyik támadás kihasználja
azt a tényt, hogy a detektor más típusú (nem forgalmi) jelzéseket is felismerhet. Gondos gyártás
mellett ezek a táblák az utak mentén hirdetésekként vagy üzleti jelekként jelenhetnek meg az emberi
szem számára, miközben az észrevehetetlen zavarok arra kényszerítik az osztályozási algoritmust,
hogy nagy magabiztossággal sajátos közlekedési táblákként regisztrálja őket. Ezeket a jeleket
terjesztésen kívüli (out-of-distribution) támadásoknak tekintik, mivel kihasználják az osztályozást
előidéző funkciók relatív hiányosságát.

Mindkét tanulmány különbözik a mérésemtől – amelyet a tanszéki kollégák segítségével végez-
tem el – ugyanis kifinomult gyártási és telepítési módszereket igényelnek. Megkezdtem a könnyen
hozzáférhető és könnyen telepíthető matricalapú támadások lehetőségének feltárását [48]. A jelen-
legi munka egy olyan optimalizálási módszert alkalmaz, amely jelentős fejlesztést eredményez az
általam kifejlesztett matricáknak mind méretében, mind robusztusságában és mind darabszámá-
ban.
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4.4. A környezetfelismerő rendszerek érzékenysége neurális
hálóval

Az autonóm járművek a jövőben nagy hatással lesznek a környezetre, ezért az érzékelőiknek jól
kell működniük. Ezek az adatok lesznek majd felelősek az irányítási rendszer megfelelő döntésho-
zataláért. Ha az érzékelők nem ismerik fel megfelelően, vagy félreismerik a környezetben található
dolgokat, hibát okozhatnak a döntéshozatali folyamatban [91]. Az automatizált rendszer téves
döntése végzetes lehet. A környezetben előforduló természeti és szándékosan okozott anomáliák
(faággal takart, sárral borított és matricákkal, graffitikkel takart közlekedési táblák) jelentősen
befolyásolják az érzékelést. Ezért a megfelelő környezetérzékelés ugyanolyan fontos, mint a logikai,
döntéshozó rendszer biztonsági algoritmusa. A szenzoroknak és a döntéshozó rendszereknek sokkal
jobb eredményeket kell elérniük, mint az embereknek. Az emberek sokkal lassabban dolgoznak
fel adatokat, mint a gépek [90]. A helyes döntéshez azonban a gépeknek minden információra
szükségük van a biztonságos végrehajtáshoz.

Ebben a 4.4. alfejezetben bemutatom az automatizált járművek lehetséges beépített érzékelő
típusait. Valamint típusait, továbbá ismertetem az érzékelők tesztelési lehetőségeit a járműszimu-
lációs szoftverben, a PreScanben. A fő célom a lehetséges szenzorjelek vizsgálata és összegzése
a neurális hálózat segítségével, és a megtervezett és kipróbált tesztkörnyezet továbbfejlesztése és
kipróbálása tesztforgatókönyv alapján [22]. A másik cél a közlekedési táblák hibaszintjeinek elő-
készítése és a kamerához történő beállítása. A tesztelés során meg lehet mondani, milyen anomá-
liaszintnek megfelelő tesztet szeretne a gyártó, ez a későbbiekben hatékonyabban alkalmazható, és
segíteni fog a való életben végzett tesztelésekkor a kritikus esetekben.

Egyre több olyan szimulációs szoftvert fejlesztenek ki, amelyek képesek az autonóm járművek
szenzorainak szimulálására, és a fejlesztők is alkalmazzák őket. Ebben a fejezetben a PreScan-
ben megtalálható szenzorok használhatóságának lehetőségeit ismertetem, mert ez a program ren-
delkezik olyan tulajdonságokkal (közlekedési tábla anomáliákkal), amelyek a kutatásom számára
jelentősek voltak.

Ebben a vizsgálatban is a valós teszteknél használt szempontrendszer és közlekedési jelzőtáblák
anomáliái adták az alapot, de itt nem a hagyományos kamerákra és módszerekre támaszkodva
végeztem el a mérést, hanem egy - a PreScan szoftverben található - kamera által felvett képeken
próbáltam ki egy neurális hálózatot, amelyet korábban a GTSRB (German Traffic Sign Recognition
Benchmark) adathalmazra tanítottam [91].

4.4.1. Megtervezett mérések a szimulációs szoftverben

Ahogy már korábbi fejezetekben is ismertettem, nagyon fontos a teszt alapos megtervezése. Érde-
mes először mindent szimulációs környezetben elvégezni, majd jöhetnek a valós tesztek. Ez lehetővé
teszi a paraméterek beállítását és előzetes eredmények elérését. Ezek akkor is segítenek, ha egy
rendszer már létezik, szimulációs és valós környezetben egyaránt tesztelhető, illetve akkor is, ha
egyelőre csak szimulációs környezetben lehet tesztelni. Az itt bemutatott eredmények is szimuláci-
ós környezetben végzett tesztelések alapján készültek, amint lehetőség nyílik rá, valós körülmények
között is el fogom végezni a méréseket [11].

A teszt tervezéséhez egy véletlenszerű járműtípust használtam a szimulációs szoftverben. A
teszt lényege maga a szcenárió/forgatókönyv, valamint a jelzőtáblák-rendellenességek szintjének
vizsgálata és hatásai a felismerő algoritmusra. Ennek megfelelően olyan kamerát választottam,
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amelynek a képeit felhasználva a tanított neurális hálózat képes osztályozni a közlekedési táblákat
[77]. Több különböző sebességgel végeztem mérést valódi környezetben, de itt a lényeg az volt,
hogy az algoritmus felismeri-e a közlekedési táblát, vagy sem. A kiválasztott anomáliák nagyon
gyakran előfordulnak a való életben, és jelentős problémákat okoznak [77].

Az első tesztelésen 30 km/h sebességkorlátozó forgalmi táblát választottam, mert a valós tesz-
teknél is ezeket használtam. A mérés során egy közlekedési tábla segítségével az anomáliák (sár,
karcolás, takarás, ellentétes információk) minden szintjét alkalmaztam, a rendellenességeket a Pre-
Scan segítségével állítottam be. Azért ezt a szoftvert választottam a méréshez, mert vannak benne
fedettségi és átlátszósági paraméterek/állítási lehetőségek. A teszt során 4 rendellenességi szintet
alkalmaztam:

1. szint: Fedettség: 0%, Átlátszóság: 0%
2. szint: Fedettség: 40%, Átlátszóság: 60%
3. szint: Fedettség: 80%, Átlátszóság: 60%
4. szint: Fedettség: 80%, Átlátszóság: 80%

A közlekedési jelek felismerése és osztályozása céljából kétrétegű neurális hálózatot használ-
tam, amely egy GTSRB adatkészleten volt betanítva. Egyszerű architektúrát választottam annak
bizonyítására, hogy a sebezhetőség minden neurális hálózatban megvan. Az eredeti GTSRB ada-
tokat úgy módosítottam, hogy az összes RGB színhármasokból álló képet 40×40 képpont méretűre
méreteztem át az OpenCV területi interpolációs módszerével. A 40×40×3 tenzort egydimenziós
vektorrá lapítottam, majd inputként beadtam az 512 rejtett neuronból és 43 kimeneti neuronból
álló neurális hálónak, amelyben ReLU és Softmax aktivációs függvényt használtam. Egy konvu-
lúciós és egy max pooling réteget használtam a felismerés elősegítéséhez. A megadott kiindulási
adatok véletlenszerűen fel lettek osztva egy 35289 elemű tanító és egy 3920 elemű validációs adat-
halmazra. A tesztkészlet 12630 képből állt, és csak a végső értékelésnél használtam. 100 lépés
(epoch) után a hálózat 91,91%-os pontosságot ért el a 43-féle közlekedési jelzőtábla felismerésénél.
Ezt követően új teszt adathalmazt használtam, amelyet a PreScan-szoftverből exportáltam ki. Az
új tesztadatkészlet különböző rendellenességekkel rendelkező közlekedési táblákat tartalmaz.

Az 4.1. és 4.2. táblázatok a közlekedési táblák anomáliaszintjeit mutatja be a fedettségi és
átlátszósági szintekkel együtt. Az anomáliákat a már bemutatott szempontrendszerből használtam
[50].

A 4.3. táblázat tartalmazza a felismerés eredményeit. Amikor az NN (neurális háló) nem
tudta felismerni a közlekedési táblákat, azt a "nem" jelzi táblázatban, amikor helyesen ismerte fel
a jelzést, akkor "igen" van a táblázatban.

A rendellenességek jelentős hatással vannak a közlekedési táblák felismerésére a neurális hálók
esetében is. Ez is olyan probléma, amellyel mindenképpen érdemes foglalkozni a jövőben. Az
eredményekről elmondható, hogy egyetlen eset kivételével (4. láthatósági szint) az NN minden
alkalommal "Kötelező haladási irány" táblának ismerte fel a 30-as sebességkorlátozó táblát. Ez egy
egyszerű hálózat, amelyet fejleszteni kell, de segített abban, hogy alapvető következtetéseket vonjak
le az anomáliaszintek százalékos meghatározásában. További feladatok: a hálózat fejlesztése és a
teszt valós környezetben történő megtervezése a neurálisháló-alapú felismerőrendszerrel.

Következtetések
A kapott információk alapján arra lehet következtetni, hogy a közlekedési táblák rendellenessé-

gei félrevezethetik a felismerő rendszereket. Az, hogy ezek a rendellenességek egyszerre fordulnak
elő a valóságban, elég valószínűtlen. De néhány közülük nagyon gyakori, és a tesztelés során
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Fedettség: 0% Fedettség: 40% Fedettség: 80% Fedettség: 100%
(Szint 1) (Szint 2) (Szint 3) (Szint 4)

Láthatóság
(takarás-oszloppal)

Felismerhetőség
(karcolás)

Tisztaság
(sár)

4.1. táblázat. Közlekedési táblák anomáliaszintjei a fedettségi és átlátszósági szintekkel
együtt [55]

Egyszerűség
(ellentétes információ

4.2. táblázat. Közlekedési táblák ellentétes információkat tartalmazó anomáliákkal együtt
[55]

könnyen kipróbálható. Így meg lehet figyelni, hogy egy-egy specifikusabb rendellenesség hogyan
befolyásolja a rendszerek felismerőképességének szintjét. A jövőben a neurális hálózat továbbfejlesz-
tése a detektálási képességgel segíthet a forgatókönyvek elkészítésében. A szimulációs környezetben
végzett vizsgálatok befejezése után következtek az igazi tesztek a ZalaZONE-on.
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Anomália Felismerte? Szint 1 Szint 2 Szint 3 Szint 4

Láthatóság NEM 100 % - - -

Láthatóság IGEN - 100 % - -

Láthatóság IGEN - - 100 % -

Láthatóság NEM - - - 100 %

Felismerhetőség NEM 100 % - - -

Felismerhetőség NEM - 100 % - -

Felismerhetőség NEM - - 100 % -

Felismerhetőség NEM - - - 100 %

Tisztaság NEM 100 % - - -

Tisztaság NEM - 100 % - -

Tisztaság NEM - - 100 % -

Tisztaság NEM - - - 100 %

Egyszerűség NEM 100 % - - -

Egyszerűség NEM - 100 % - -

4.3. táblázat. Közlekedési táblák anomáliaszintjeivel történt mérési eredmények [55]

4.5. Környezetfelismerő rendszerek támadása optimalizált ne-
urális hálóval

Fejlesztett támadások és mérések
A kifejlesztett matricáim univerzális támadásoknak számítanak, valóságos robusztusságot mu-

tatnak, de finom optimalizálás helyett egy lokálisan koncentrált zavarást hozunk létre. A matricák
előállításához alkalmazott technika hasonló a [10] cikkében látott munkához. A fő különbség az,
hogy Alex Mordvintsev Deep Dream generátorát [75] vettem alapul az adversarial példákhoz, illetve
a matricák nem specializálódtak semmilyen bemenetre, és ezek adatkészlet hiányában is felépít-
hetők. A biztonság szempontjából kritikus neurális hálózatokon alapuló percepciós rendszerek és
különösen a közlekedési táblák felismerési rendszerei elleni zavaró támadások egyszerűségének és
hatékonyságának bemutatása érdekében a következő méréseket hajtottam végre a Gépjárműtech-
nológia Tanszéken: (1) Kétrétegű, teljesen kapcsolt mesterséges neurális hálót (ANN) tanítottam
be egy GTSRB [91] alapú adathalmazon, 99,58%-os pontosságot elérve. (2) Hat darab adversarial
képet (40 × 40 pixel) hoztam létre, hogy maximálisan befolyásolni lehessen a hálózat reakcióját
3, különböző típusú közlekedési jelzőtáblára. (3) Körülvágtam a zavaró képek közepét, ezzel lét-
rehoztam 12 db virtuális "támadó foltot" négy különböző méretben. Ezután a tesztadathalmazba
helyeztem őket, és a módosított adatok alapján újraértékeltem a hálózat teljesítményét. (4) Va-
lós, kinyomtatott adversarial patcheket hoztam létre, és hatékonyságát egy valódi STOP táblára
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helyezve mutattam be. A felismerőhálózatot sikeresen megtévesztettem azzal, hogy a STOP tábla
helyett főútvonaljelző táblának érzékelte a jelzést.

Egyszerű architektúrát választottam annak demonstrálásához, hogy a sebezhetőség minden
neurális hálózatban megjelenik, és nem a kifinomult hálózattervezés következménye (például sok
réteg vagy konvolúció használata). Az architektúra leírása a 4.4.1. fejezetben olvasható. 100 lépéses
képzés után a hálózat 88,17%-os pontosságot ért el 43 közlekedési tábla osztályozásánál. Ez 99,58%-
os pontosságnak felel meg a vizsgálatomban használt 4 osztályban, nevezetesen: főútvonaltábla
(MROAD), stoptábla (STOP), behajtani tilos tábla (NOENTRY) és egyéb (EGYÉB).

Az adversarial patcheket egyforma világosszürkéből, míg a zavaró képeket annak az osztálynak
a képviselőiből alkottam meg, amelyet zavarniuk kellett. A kép megtanulása hibavisszaterjesztés-
sel történik, hasonlóan a súlyok megtanulásához [99]. A legfőbb különbség az egyetlen frissítési
iteráció során figyelhető meg: a hálózat képezésénél a bemeneteket konstansként kezeljük, és a
hibát a változó súlyokhoz vezetjük le — a kép létrehozásánál azonban a súlyokat tekintjük kons-
tansnak és a bemenetet változónak. A gradiens süllyedés/emelkedés optimalizálás algoritmusának
alkalmazásával a képek fokozatosan beállnak egy lokális optimumba, amely egy bizonyos reakció
stimulálásának vagy gátlásának kívánt hatását eredményezi. Meghatároztam a kívánt válaszokat
a második réteg neuronaktivációs szintjének maximalizálására vagy minimalizálására. A kimeneti
rétegben kiválasztott neuron megfelel annak az osztálynak, amelyet stimulálni vagy zavarni sze-
retnék. Mivel az optimalizálás a Softmax nemlinearitás után következik be (ami biztosítja, hogy a
réteg kimeneteinek összege mindig 1 legyen), ez garantálja, hogy osztálykonfidencia maximalizálva
vagy minimalizálva van-e.

Az 4.4. és 4.5. táblázatban bemutatom az általam generált adversarial képeket és matricá-
kat (mintákat). A 4.6. táblázat szemlélteti azokat a besorolási anomáliákat, amelyeket virtuális
matricák alkalmazásával kaptak a közlekedési táblák (az osztályozást a megjósolt osztályok adják
meg). A 4.7. táblázat a téves osztályozás vagy hibázás (célzott téves osztályozás egy adott osz-
tályba) sikeres kiváltásának arányát tartalmazza a forráskép típusa szerint, a tesztadathalmazon
mérve. Megfigyeltem, hogy a képterület 9%-át kitevő változtatás jelentősen megváltoztathatja az
eredményt.

Főútvonal-tábla STOP-tábla Behajtani tilos-tábla

Támadásos minta
40x40

Támadásos minta
20x20 (25% terület)

Támadásos minta
12x12 (9% terület)

4.4. táblázat. Generált ellenséges minták 1. [48]

Következtetések
Az elvégzett mérési eredmények azt mutatják, hogy a közepes méretű ellenséges támadások (a

képterület 9–25%-a) és a kisméretű ellenséges matricák (a terület 1–7%-a) hiteles veszélyt jelent-
hetnek a neurális hálózaton alapuló közlekedési jelek észlelésére különösen, ha a matricák ellenálló-
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Anti-Főútvonal-tábla Anti-STOP-tábla Anti-Behajtani tilos-tábla

Támadásos minta
40x40

Támadásos minta
20x20 (25% terület)

Támadásos minta
12x12 (9% terület)

4.5. táblázat. Generált ellenséges minták 2. [48]

Eredeti kép

100% főútvonal 99.77% STOP 100% behajtani tilos

9%-os szürke minta

74.85% főútvonal 66.94% STOP 95.82% behajtani tilos

9%-os ellenséges minta

80.09% behajtani tilos 74.06% egyéb 87.60% főútvonal

25%-os ellenséges minta

99.88% STOP 99.99% főútvonal 100% főútvonal

6.25%-os anti-ellenséges
minta

73.34% egyéb 90.46% egyéb 87.26% egyéb

1%-os anti-ellengéges
minta

100% egyéb 42.76% egyéb 100% behajtani tilos

4.6. táblázat. Közlekedésitábla-felismerés ellenséges mintákkal [48]

képességet mutatnak a valós átalakításokkal szemben. Ilyen például a megvilágítás, az elmosódás,
a zaj, a fordítás, a forgatás, a méretezés stb. Előzetes mérést végeztem (4.8. táblázat), amely
megmutatja a hipotézis működőképességét (vagyis a neurális hálót meg lehet téveszteni a virtuális
mellett a fizikai adversarial támadásokkal közlekedési táblákra helyezett matricákkal), de további
megerősítésre van szükség a bonyolultabb támadások kifejlesztésével. Megfigyelhető volt a hálóza-
tok közötti átfedés jelensége is, mivel az általam generált mintának sikerült egy másik, szerkezetileg
eltérő hálózatot is becsapnia. A közeljövőben szeretnék a a hattérzajra és transzformációkra robusz-
tusabb, eloszlás specifikusabb és még kevésbé hálózat specifikus ellenséges támadást kifejleszteni.
További célom, hogy a matricák, a minták kisebbek és kevésbé észrevehetők legyenek. De a fő
célom természetesen, hogy felhívjam a figyelmet a támadás veszélyéire.
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Méret [%] Ell. minta Téves oszt. Főútv. STOP Behajtani t. Egyéb
- egyiksem nem célzott 3.91 % 2.22 % 2.22 % 0.11 %

9.00 szürke nem célzott 77.54 % 54.81 % 51.11 % 1.58 %
9.00 főútvonal nem célzott 9.42 % 52.22 % 62.50 % 71.72 %
9.00 főútvonal célzott - 15.56 % 51.94 % 71.72 %
9.00 STOP-tábla nem célzott 0.00 % 25.93 % 100.00 % 97.78 %
9.00 STOP-tábla célzott 0.00 % - 63.61 % 0.00 %
9.00 behajtani tilos nem célzott 91.16 % 100.00 % 4.72 % 14.57 %
9.00 behajtani tilos célzott 29.13 % 57.04 % - 13.15 %
25.00 szürke nem célzott 70.43 % 99.63 % 98.33 % 6.07 %
25.00 főútvonal nem célzott 0.00 % 100.00 % 100.00 % 99.38 %
25.00 főútvonal célzott - 93.70 % 96.39 % 99.38 %
25.00 STOP-tábla nem célzott 100.00 % 0.00 % 100.00 % 98.92 %
25.00 STOP-tábla célzott 98.84 % - 100.00 % 98.80 %
25.00 behajtani tilos nem célzott 100.00 % 100.00 % 0.00 % 100.00 %
25.00 behajtani tilos célzott 100.00 % 100.00 % - 100.00 %
6.25 anti-főútvonal nem célzott 89.42 % 30.74 % 73.89 % -
6.25 anti-STOP-tábla nem célzott 100.00 % 100.00 % 99.17 % -
6.25 anti-behajtani t. nem célzott 90.72 % 96.30 % 57.50 % -
1.00 anti-főútvonal nem célzott 28.12 % 10.37 % 21.11 % -
1.00 anti-STOP-tábla nem célzott 44.93 % 35.19 % 18.89 % -
1.00 anti-behajtani t. nem célzott 55.65 % 45.56 % 5.83 % -

4.7. táblázat. Közlekedésitábla-felismerés támadásásnak sikeressége [48]

99.38 % STOP 99.48 % STOP 91.47 % Főútvonal

4.8. táblázat. Közlekedésitábla-felismerés a támadás előtt és után [48]

4.6. Könnyen telepíthető, támadásra használt közlekedési táb-
la matricák gyűjteménye

Az előző fejezet bemutatta a mély-tanulás érzékelő rendszerek elleni szándékos fizikai és univerzális
ellenséges támadások elméleti és gyakorlati lehetőségét, különös tekintettel az ADAS rendszerek
alkalmazására. A biztonság érdekében, például a közlekedési táblák osztályozására. Az újonnan
kifejlesztett közlekedési matricák abban különböznek a többitől, hogy létrehozásuknál és telepí-
tésüknél nincs szükség különösebb ismeretekre vagy pontosságra, így reális és súlyos veszélyt je-
lentenek a közlekedés biztonságára. Ebben a fejezetben bemutatásra kerülnek azok a veszélyek,
amelyekkel a jelenlegi és a jövőbeni rendszereknek szembesülniük kell. Az előző fejezet bemutatja
az említett továbbfejlesztési lehetőségek megvalósítását.

A fejlett ADAS rendszereket sikeresen alkalmazzák a mindennapjainkban, mert kényelmesebbé
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teszik a vezetést, valamint köztudottan növelik a közlekedés biztonságát [17]. De az is elmondható,
hogy ezek a rendszerek könnyen kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor nem működnek megfelelően
a környezetérzékelés miatt. A járműiparban és az akadémiai kutatásokban egyaránt megnőtt az
érdeklődés a különféle környezeti szenzorok (pl. kamera, LiDAR, RADAR), valamint a robusztus
felismerés kombinált alkalmazása iránt [65]. A nehéz látási viszonyok, mint például a köd, nagy-
ban befolyásolhatják a közlekedési helyzeteket az emberek, és gépek esetében egyaránt [33]. A gépi
tanulás — különösen a mély tanuláson alapuló észlelés — bevezetésével a kiszámíthatatlan hibák
új osztálya jelent meg, amelyek — leginkább váratlanul — a rendszer normál működése során és
normál környezeti körülmények között jelentkezhetnek. A tervezett funkcionalitás biztonsága (SO-
TIF) a jövőbeli autonóm jármű szabványok fejlesztésének fókuszterévé vált ISO/TC22/SC322019.
Így sok mélytanulási módszer – még akkor sem, ha rendeltetésszerűen működik – nem tekinthető
megbízhatónak, mint a hagyományos szabványos rendszerek [84].

A megjelenő hibák okai az úgynevezett adversarial példák, amelyek alapvetően apró -– és lát-
szólag jelentéktelen – módosítások a bemeneti adatokban. A közlekedési jelek észlelése esetén a
bemeneti adatok általában a kamera érzékelőiből érkező RGB-képek. A támadásos képek nagy
valószínűséggel véletlenül nem fordulnak elő, de szándékos manipuláció -– pl. a megfigyelt fizikai
tárgy felületének enyhe újraszínezése — észrevehetetlen vagy jól álcázott zavarokat injektálhat a
bemenetbe, amelyek összekeverik és félrevezetik az észlelési algoritmust. Az adversarial támadá-
sok azért veszélyesek, mert képesek általánosítani a különböző hálózati architektúrákon és még
a tanító adathalmazon is [99]. Ez a tény még a korábban nem látott rendszerek ellen is lehető-
vé teszi a támadásokat, mivel az egy modellre kidolgozott adversarial példák jó eséllyel tévesen
befolyásolhatják más mély neurális hálózat modelljeit.

A kutatásom és mérésem során kizárólag a félreosztályozás hatására korlátozzuk a vizsgálatot,
vagyis a képalapú osztályozók elleni támadásokra már megtörtént a észlelés, és a kivágott kép
tartalmazza a forgalmi jelet a matricával. Ennél a mérésnél is – a fizikai változtatások miatt –
mély neurális hálózaton alapuló osztályozó tévesen osztályozza az adott közlekedési táblát, gyakran
a támadó választásának megfelelően.

A közlekedési táblák téves osztályozásának biztonsági hatása óriási, mivel a közlekedési táblák
jelentősen befolyásolják a vezetők viselkedését. Kijelenthetjük, hogy az elsődleges észlelési me-
chanizmus meghibásodása legalább annyira katasztrofális az ADAS rendszerek számára, mint a
járművezetők számára – mivel a járművezetők többféle redundanciával rendelkeznek, és nagyobb
eséllyel fedezik fel a környezet bármilyen más útbaigazító lehetőségét. Az ADAS rendszer pedig
vagy továbbítja a hamis információkat a vezetőnek, vagy sem. A sofőr vagy észleli a hamis jelzést,
vagy sem. A vezető jelenléte egyik esetben sem garantálja a hamis jel megfelelő kiszűrését és a
helyzet ellenőrzését.

4.6.1. Támadásgenerálási módszerek

Az támadásos példa úgy jön létre, hogy a bemenet optimalizálva van (ebben az esetben egy kép),
így a modell váratlan kimenetet hoz létre, magas konfidencia szinttel, miközben a δ zavar továbbra
is észrevehetetlen marad (pl. megváltoztathatja a bemenetet egy ε sugárban legfeljebb valamilyen
Lp normának megfelelően), vagy a zavart más módon álcázzák (itt olyan álcázást alkalmaztam
matricákkal, amelyeket művészetnek/vandalizmusnak érzékelhet az emberi szem).

Az első ellenséges példákat a [99] hozta létre "box-constrainded = korlátozott-doboz" L-BFGS
optimalizálás segítségével. Nem sokkal ezután [29] kimutatták, hogy a mélytanulási módszer he-
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lyi linearitása miatt a gyors gradiens előjel módszer (FGSM) a perturbáció által adott egyetlen
lépésben jó eredményeket hozhat (támadásos példák).

Legyen η = ε sign(∇xJ(θ,x, y)) ahol y az x példa helyes osztálya és a J veszteség függvény
a tanításhoz. Az FGSM kiválóan alkalmas példa specifikus, észrevehetetlen zavarok generálására,
amelyek tömegesen célozatlan téves osztályozást okoznak. Jelen mérés során a feltételeim minden
releváns szempontból meglehetősen eltérőek, ezért nem használtam FGSM-et.

A célzott, univerzális, robusztus fizikai támadások követelményeinek bevezetése [21] optimali-
zálja a δ szükséges zavarást. Az első lépésben az optimalizálási feladat egyszerű megfogalmazása
bevezeti a célzottságot (targetedness):

arg min
δ

‖δ‖ps.t.ŷ(x0 + δ) = y∗ (4.1)

ahol y∗ a célosztály, az ŷ a modell által adott legnagyobb megbízhatóságú osztály az x0 alap-
képre. Lényegében minimalizálom a képen a változtatást azzal a feltétellel, hogy a neurális háló
az y∗ osztályba sorolja az x0 képet. Ezt az optimalizálási problémát átírtam a következő formára:

arg min
δ

λ‖δ‖p + J(fθ(x0 + δ), y∗) (4.2)

amelyet Lagrange relaxációval oldottam meg, növelve a λ értékét 0-tól kezdve. Amikor a
program, leáll a neurális háló már az y* kimenetet adja az x0 bemenetre. Második lépésként
hozzáadódik az univerzalitás azzal, hogy általánosítja az optimalizálást a fizikai képeken a valós
világban tapasztalt környezeti viszonyok (közlekedési jelek előfordulása, helyek, távolságok, szögek,
fények megváltoztatása stb.) és a szintetikus átalakítások által (pl. véletlenszerű vágás, fényerő-
változás, térbeli átalakulások). Harmadik, negyedik és ötödik lépésként figyelembe vesszük a M
pertubációs maszkot, a Ti perturbációs transzformációkat és a pertubációs nyomtathatóságot a
végső mintánál, amely biztosítja a fizikai-világ életképességét és robusztusság:

arg min
δ

λ‖Mδ‖p + NPS + Exi∼XV J(fθ(xi + Ti(Mδ)), y∗) (4.3)

ahol az NPS1 a nem nyomtatható pontszámot jelenti, amelyet a [88] definiált.

4.6.2. Az újonnan fejlesztett adversarial patch-ek

Cél volt, hogy olyan zavaró mintákat hozzak létre, amelyek megfelelnek a következő előírásoknak:

• fizikailag nyomtatható
• egy rosszindulatú laikus támadó könnyen telepítheti
• meglehetősen univerzális (nagyobbrészt, közlekedési jelzőtábla specifikus)
• lágy/gyenge elhelyezési követelmények (±10 cm a jel közepétől)
• robusztus a fizikai környezet miatti átalakításkor (kamera, időjárás stb.)
• nem túl nagy (20× 20 cm)
• nem túl nagy felbontású (legfeljebb 10 × 10 pixel, mivel sok észlelés távolról történik, és a

bounding boxokat átlagosan 40× 40 pixelnek feltételeztem)
• a zavarásoknak nem szabad túlságosan hasonlítaniuk a kívánt céljel típusára (annak érdeké-

ben, hogy művészetként/rongálásként vannak álcázva)
1NPS =

∑
ĉ∈Colors(δ)

∏
c∈Printable |ĉ− c|
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4.6.3. A megtámadott hálózat felépítése

A kifejlesztett javításokat úgy optimalizáltam, hogy egy meghatározott, előre betanított osztályo-
zási hálózathoz működjenek, a következő paraméterekkel:

• a modell típusa: képosztályozás (43-féle közlekedési tábla egyike)
• az architektúra típusa: előrecsatolt konvolúciós, mély neurális hálózat
• teljesítménye: super-human GTSRB pontossága: 99.00%
• a paraméterek száma: 2, 688, 619

A célhálózatot 200 lépésig tanítottam az átméretezett (40 × 40 pixel) és kibővített GTSRB
35289 címkézett képből álló képkészleten (minden képet a 43 közlekedési tábla osztály egyikére
osztottam fel). A hozzáadott bővítések magukban foglalták a forgatásokat, a vágásokat, a nagyí-
tásokat és a fényerőt.

4.1. ábra. Betanított neurális hálózat topológiája [49]

4.6.4. Módszer

A megadott követelmények teljesítése érdekében a következő optimalizálási célt választottam a
[21]-hoz hasonló érveléssel, a 4.6.1 szakaszban leírtak szerint:

arg max
π

Exi∼XSfθ∗(T (A(xi, Ti(π,N),∆), b))

ahol a π a minta vektorot jelenti, Ti a kép specifikus i transzformációk,A a zavarás alkalmazása
egy randomizált helyen a kép központi részén és a T általános transzformációk, amelyek mind a
képet, mind az alkalmazott javítást érintik. A fθ∗ a target konfidenciája a közlekedési tábla
osztályban, míg a XS a kiválasztott osztály közlekedési tábláit ábrázoló képek eloszlása.

A jelenlegi fejlesztési szakaszban négy átalakítást alkalmaztam annak biztosítása érdekében,
hogy a laikusok számára a fizikai környezetben is telepíthetők legyenek.

• N : Egyenletes eloszlású véletlenszerű zajvektor, amelyet csak a zavarokhoz adtam hozzá. A
nyomtatási zaj szimulálására szolgál.

• Ti: A zaj alkalmazását követő intenzitáskorrekció: a mintavektor átméretezésre kerül, így
átlagos pixelintenzitása megegyezik a kép átlagos intenzitásával. Ennek célja a természetes
megvilágítási hatások szimulálása.

• ∆: A patch alkalmazás pozíciójának egyenletes eloszlása a kép közepétől vízszintesen és
függőlegesen, akár ±5 pixelig tolva, ami nagyjából ±10 cm-nek felel meg. Ez természetesen
a tábla és a kamera távolságának a függvénye.

• b: Egyedi meghatározott elmosódás. A kamera elmosódásának szimulálására szolgál az egész
adversarial minta képen.
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Az optimális értéket egy egyedi fejlesztésű sztochasztikus gradiens süllyedéssel (SGD, bár tech-
nikailag valójában emelkedésről van szó) lehet elérni egy kiindulási vagyis "forrás" kategóriájába
sorolt közlekedési tábla képek összekevert tréning adathalmaza között. A tréning adathalmazt
többször adják át tanításkor a neurális hálónak, ez egy lépés, akár 20000 ismétléshez, de ez fel-
adatfüggő. Adaptív optimalizálási ráta paramétert használunk, amely magától a gradienstől függ,
így az optimalizálás egyenletes ütemben halad minden körülmény között. A továbbfejlesztése az
eljárásnak tervben van a jövőben.

Minden frissítés előtt a fent meghatározott mintát és képtranszformációt alkalmazzuk (az aktu-
ális minta másolatára), és a gradiens kiszámítása a kapott javított és átalakított kép felhasználásá-
val történik. Ezután az aktuális patch - nem az átalakított példány - frissül. A lokális minimumok
jobb elkerülése érdekében az optimalizálást rendkívül nagy zajjal és elmosódással kezdtem, és fo-
kozatosan csökkentettem azokat a specifikáció által megkövetelt szintek felé. Ezzel a szimulált
visszatükröződéshez hasonló hatást értem el.

A 10 × 10 pixeles patch egy egyenletesen eloszlású véletlenszerű képből indul ki, és az így
létrejövő végső patch-et ezután egy 1000 – korábban nem látott – képből álló validációs adat-
halmazon kialakított képen értékeltem a követelmény specifikációban megadott transzformációk
felhasználásával [49].

A zaj és elhomályosítási követelményeket úgy választottam meg, hogy hasonlítsanak az átlagos
nyomtató és fényképezőgép által alkalmazott átalakításokra. Természetesen ezek durva becslések,
és a modellezésnek reálisabbnak kell lennie, ezért a jövőben sokkal több változékonysági paramétert
(például forgatás, méretarány, nyomtathatóság stb.) is tartalmaznia kell.

Egy másik fontos cél az lenne, ha egyszerre sikerülne optimalizálni a különböző hálózatok
együttesét, és ezáltal a támadást univerzálisan alkalmazhatóvá lehetne tenni a különböző modellek
között.

4.6.5. Következtetések

Ebben a fejezetben olyan könnyen nyomtatható és telepíthető ellenséges matricákat mutattam be,
amelyek bizonyosan félrevezetik a mély tanuláson alapuló közlekedési jelek osztályozási algoritmu-
sát. Virtuális teszteket és valós laboratóriumi teszteket hajtottam végre, bár a jármű-hurokban
tesztekre még szükség lehet a különböző járműmodellek ADAS funkciói pontos hatásának felmé-
réséhez [105]. Remélem, hogy kapunk hozzáférést az ilyen mérések elvégzéséhez, illetve kapunk
egy újonnan gyártott, Magyarországon validált, önvezető járművet [97]. A megfelelő tesztjármű
modellek kiválasztása és megszerzése még előttünk áll. A gyártók által kiadott információkból nem
mindig derül ki, hogy mely percepciós modulok alkalmaznak mélytanulási módszereket (amelyek
következésképpen szintén sérülékenyek az adversarial támadásokra).

Jelenleg az autóiparban főként klasszikus – azaz nem tanuláson alapuló – észlelési algorit-
musokat használnak (pl. [109]), de ez gyorsan változik, egyre igényesebb észlelési követelmények
jelentek meg, amelyeknek csak a mélytanulási rendszerek képesek megfelelni. Egy olyan hipotetikus
jövőben, ahol a mélytanuláson alapuló észlelés a biztonság érdekében elterjedt kritikus alkalmazá-
sokban, készen kell állnunk az adversarial támadások azonosítására és kezelésére, különösen azért,
mert nagyon könnyen telepíthetők. Lehetséges, hogy a jövőbeni támadások nem matricák formájá-
ban valósulnak meg, hanem más észrevehetetlen vagy nem kedvező vizuális mintákból állnak majd,
amelyek csak az ebből eredő hibás működés vagy statisztikailag magas incidensek felismerésével
ismerhetők fel [27]. Cserébe a neurális háló alapú felismerőket lehet távolról szoftveresen frissíteni.
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Emiatt gyorsan lehet reagálni egy-egy új támadástípusra és ki lehet javítani a hibát.
Összeségében tehát a fejezet célja felhívni a figyelmet arra, hogy a könnyen, szinte mindenki

számára elérhető és kifejleszthető zavarásos módszerek veszélyt jelentenek a neurális háló alapú
rendszerekre. Alapos irodalomkutatás alapján lett kiválasztva a probléma felvetése. Több ku-
tató foglalkozott már a témával, amely alátámasztja, hogy érdemes foglalkozni vele,
azonban ilyen jellegű specifikusan generált matrica általi zavarást és támadást még
egyik publikáció sem részletez. A tézisben megfogalmazott új tudományos eredmény arra
alapoz, hogy milyen jellegű az alap neurális háló, amely képes felismerni a jelzőtáblákat magas
pontosággal, milyen tényezők (árnyék, homály, elforgatás, torzítás) kerültek számításra a háló ta-
nításakor. Majd ezek ismeretében, az ellenséges matricák, minták megalkotására került sor, amely
szintén egyedinek számít. A tézis alátámasztására ezek az ellenséges matricák nemcsak szimuláci-
ós környezetben valósultak meg, hanem valós környezetben is működtek és sikeres megtévesztést
okoztak több neurális háló alapú táblafelismerőnél. A cél a mintákkal a veszélyre való felhívás volt,
és igazolni, hogy sajnos ezek elég sokoldalúan képesek működni. A védekezés a támadás ellen és
tématerület és jövőbeli kutatási célként van kitűzve.
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4.7. III. tézis

A neurális hálókra épülő, táblákat felismerő járműfedélzeti rendszerek érzékenységé-
nek és sérülékenységének vizsgálatára létrehoztam és optimalizáltam egy eddig nem
létező támadó szoftvert, amellyel sikeresen megzavartam egy táblafelismerő neurá-
lis hálót. A szándékolt támadás sikerességével bizonyítottam a neurális háló alapú
táblafelismerő rendszerek érzékenységét és sérülékenységét.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Road Sign Recognition Systems Test Design in Simulation Envi-
ronment With Traffic Sign Anomalies. Perner’s Contacts, 27:164–169, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. Easily Deployed Stickers Could Disrupt Traffic Sign
Recognition. Perner’s Contacts, XIX(Special Issue 2):156–163, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. A collection of easily deployable adversarial traffic
sign stickers. at - Automatisierungstechnik, 2021
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5. fejezet

A hagyományos közlekedési
infrastruktúra okozta potenciális
kritikus közlekedési helyzetek

A közúti jelzések és a közlekedési infrastruktúra jelentősen befolyásolják a magasan automatizált
vagy autonóm járművek viselkedését. Az automatizáltság azonban nem mindig jelent előnyt a jelen-
legi közúti infrastruktúrában. Előfordulhat, hogy a magasan automatizált járművek szigorúbban
betartják a közlekedési szabályokat, emiatt az önvezető funkciók váratlan beavatkozásokat hajt-
hatnak végre a járművek haladása közben. Ez sok esetben azért is jelenthet gondot, mert maguk a
szabályok sem mindig megfelelőek. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a jelenlegi közlekedésben előfor-
dulnak olyan szituációk, ahol a szabályok 100% betartása mellett nagyobb valószínűséggel fordul
elő baleset (például egy motoros jobbra tart, ezért a jobbról kikanyarodó autós estleg nem látja és
elütheti). A gyakorlatban ez azt is jelenti, hogy az autonóm funkciók miatt az önvezető és a nem
önvezető járművek könnyebben kerülhetnek konfliktusba bizonyos helyzetekben. A fejezet igyek-
szik rávilágítani a magasan automatizált vagy autonóm járművek potenciális veszélyére, valamint
bizonytalanságára a jelenlegi - hagyományos - közlekedési infrastruktúrában. A fejezet célja, hogy
felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben több odafigyelést kell szentelni a döntéshozó funkciókra
a közlekedésben. Lehetséges, hogy az autonóm rendszerek infrastruktúrához történő igazítása he-
lyett, az infrastruktúrát kellene hozzáigazítani az automatizált járműfunkciókhoz, vagy mindkettőt
egyszerre kellene fejleszteni. A fejezetben összefoglalt kutatáshoz és problémafelvetéshez számos
esetet megvizsgáltam, ebből kettőt mutatok be részletesebben érzékenységi vizsgálattal. A kriti-
kus helyzeteket járműipari szimulációs programmal, míg a baleseteket rekonstrukciós szoftverek
segítségével analizáltam [60].

5.1. A kritikus közlekedési helyzetek konfliktusai a közleke-
dési infrastruktúrával

A különféle vezetési segéd vagy más néven vezetési asszisztens („ADAS” - Advanced Driver As-
sistance System - Vezetés Támogató Rendszer) funkciókkal ellátott járművek gyorsan elterjedtek
az elmúlt évtizedben. A magasan automatizált járművekben használt járművezetőt segítő funk-
ciók képesek lehetnek a baleseteket, a levegő- és zajszennyezést csökkenteni. Európában ezért
fontos célkitűzés volt 2010–2020 között a közúti halálesetek számának 50%-os csökkentése, illetve
a későbbiekben 0-ra redukálása (azonban ez nem valószínű, hogy teljesülni fog) [100], [107].

Az autonóm járművek, amelyek növelik az utasok igényeit, új mobilitási szolgáltatásoknak
adnak teret a jövőben. A jövőbeli szállítási, közlekedési rendszer működése valószínűleg meglehe-
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tősen összetett lesz, ha a V2V („Vehicle-to-Vehicle” — jármű és jármű közötti), V2X („Vehicle-to-
Everything” — jármű és bármi egyéb eszköz közötti) kommunikáció teret nyer [14]. Ugyanakkor
néhány kutatás már foglalkozott azzal a kérdéssel is, hogy a magasan automatizált és autonóm
járművek közlekedését a közlekedési táblák, a jelzések és a teljes infrastruktúra milyen mértékben
befolyásolja [82].

Egyes kutatók szerint az útszakaszok potenciális infrastrukturális változása az autonóm jármű-
vek jövőbeli, könnyebb integrálását eredményezheti. Az infrastruktúra fejlesztésének egyik célja
lehetne az önvezető járművek számának növelése. A különféle specifikációjú gyorsítósávok vagy
országonként/régiónként különböző közlekedési táblák esete tökéletes példája annak, hogy a jövő-
ben az autonóm járművek számának növekedése miatt új szempontokat kell figyelembe venni az
úttervezés során (egy ilyen szempont pl. a magasan automatizált és autonóm járművek besorolá-
sának segítése a gyorsító- és lassítósávokba, akár azok teljes áttervezésével) [86]. Azonban úgy kell
fejleszteni a közel jövőben az infrastruktúrát, hogy az emberi vezetők által okozott veszélyhelyze-
teket is figyelembe vesszük, hiszen a tervezést és fejlesztést ők végzik. Egyes kutatások igazolják,
hogy hiába van kint a sebességkorlátozás jelzőtábla, az emberek figyelmen kívül hagyják, ezért
ezekre szigorúbb kialakítások kellenek, például: útátalakítások, fekvőrendőr, egyéb lassító elemek
[108]. Vagy olyan járműrendszerek kötelezővé tétele, amely a sebességkorlátozó tábla felismerését
követően alkamazza azt a sebességet [9]. Ez utóbbi további konfliktushelyzeteket teremthet, amely
elemzésre és kifejtésre került a disszertáció ezen fejezetében és amelyre a 4. tézis épül.

Összefoglalva elmondható, hogy a mikroszkopikus szimulációval történő vizsgálat – mint ahogy
a disszertációm is mutatja – hatékonyan képes az önvezető jármű és az infrastruktúra közötti
kapcsolatot elemezni. Az ilyen vizsgálatok pedig segíthetik, illetve felgyorsíthatják az önvezető
járművek elterjedését és elfogadását a közlekedésben [85].

5.1.1. Az automatizált vezetés potenciális konfliktusai

Az asszisztens funkciók fejlesztése a járművekben több célt szolgál, ezek közül a legfontosabb a
környezetre vagy a járművezetőre háruló teher csökkentése és a közúti biztonság fokozása. A
járművek automatizáltságának több szintje van, ezek megmutatják, hogy mennyi feladata van a
járművezetőnek, és mibe tud beavatkozni az automatika [92].

A teljesen önvezető járművek jövőjének elérése nemcsak a gépjárműgyártók fejlődésétől függ,
hanem jelentős változtatásokat igényel a jogszabályokban és az infrastruktúrában is. Az ADAS
rendszerek már be vannak építve az új járművek nagy részébe, de ezek még mindig a fejlesztési
szakaszban vannak. Ez azt jelenti, hogy még nem tökéletesek, hibákat okozhatnak számos közle-
kedési helyzetben. Az ADAS esetében egyértelműen megállapítható, hogy az ezzel a kifejezéssel
jelölt rendszereket főleg a járművezetők támogatására használják. Ilyenek például a blokkolásgátló
fékrendszerek (ABS), a menetstabilizáló (ESC), a kipörgésgátló (ASR), az adaptív sebességtartó
automatika (ACC), a sebesség segédrendszer (SAS) [12].

A mai járműipar egyik jelentős kutatási és fejlesztési témája a járművek automatizálása és a
különféle asszisztensrendszerek fejlesztése. Az újdonságuk miatt azonban az ezekre a rendszerekre
vonatkozó jogszabályok és tesztelési folyamatok még kezdetlegesek. Noha vannak olyan szabványok,
amelyek bizonyos asszisztens rendszerek tesztfeltételeit tartalmazzák [36], [35], [37], ezek azonban
sok kritikus forgalmi helyzetet nem fednek le.

A magasan automatizált járműveknek segíteniük kell a járművezetőket, az autonóm jármű-
veknek pedig teljesen fel kell váltaniuk a vezetőket. A rendszereknek (például közlekedésitábla
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felismerés, gyalogos felismerés) képeseknek kell lenniük arra, hogy hogy helyettesítség a releváns
emberi érzékelést, például az észlelést, a látást és a hallást [67]. Az automatizált járművek miatt át
kell gondolni a jelenlegi szabályokat, ezért mindenképpen ki kell deríteni, hogy mekkora mértékben
kellene megváltoztatni az infrastruktúrát és a közlekedési szabályokat, mielőtt az önvezető jármű-
vek megjelennek az utakon. Az érzékelőkre alkalmazott Kalman-szűrő jó választás lehet a tökéletes
érzékeléshez egy magasan automatizált vagy autonóm járműben [66]. Az automatizált járművek
túlzott szabálykövetése azonban néha balesetet okozhat. Ezért a jövőben meg kell állapítani, mi
a helyes arány az infrastruktúra és a közlekedési szabályok megváltoztatására. A csatlakoztatott
járművek, vagyis az, hogy kommunikálnak egymással (V2V) vagy mindennel (V2X), segítenek a
biztonságosabb közlekedésben [106].

Szintén nehézség, hogy az infrastruktúra a szabályrendszer korszerűsítése mellett jelentős vál-
tozásokon megy keresztül. Az önvezető járművek jövőbeli elterjedésével egyre inkább felmerül a
kérdés, hogy ki a felelős egy ilyen járművel bekövetkező baleset esetén. Az autonóm járművekkel
kapcsolatos jogi kérdések kritikussá válnak a technológia fejlődésével, a jogalkotók és a járműipari
vállalatok is megoldásokat keresnek [2]. Egyes kutatók már elkezdtek döntési modelleket kidolgozni
az önvezető járművekkel történt balesetek felelősségének eldöntésére [46].

Két olyan forgatókönyvet választottam, amelyet kritikusnak véltem, és a tesztkörnyezet terve-
zése szempontjából fontosnak tartom az alkalmazásukat. A problémafelvetéshez személyes tapasz-
talatokat elemeztem. A bizonyításhoz szimulációkat és matematikai módszereket alkalmaztam [8],
[94]. Két szempont alapján választottam ki a kritikus helyzeteket. A fő szempont a magasan
automatizált jármű és a közlekedési infrastruktúra közötti konfliktusok megszüntetése. A forgató-
könyvek arra mutatnak rá, hogy a tervezőknek gondolniuk kell a jövőben az infrastruktúra meg-
változtatására, mivel a fejezetben felsorolt kritikus helyzetek veszélyesek lehetnek a közlekedésben
résztvevőkre.

5.1.2. A kritikus szituációk elemzése

A bemutatásra kerülő, első vizsgált kritikus helyzet, a sebességsegéd-rendszer „SAS” (Speed Assist
System - Sebesség Asszisztens Rendszer) konfliktusba kerülése a közlekedési infrastruktúrával (lásd:
5.1. ábra) [60].

5.1. ábra. Az első kritikus helyzet a valós környezetben és a virtuális környezetben [60]

A második kritikus helyzet az ACC (Adaptive Cruise Control - Adaptív Tempomat) és az LKA
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(Lane Keeping Assist - Sávtartó Asszisztens) konfliktusa a közúti infrastruktúrával (5.2. ábra).

5.2. ábra. A második kritikus helyzet a valós környezetben és a virtuális környezetben

Az első kritikus helyzet a valós környezetben és a virtuális környezetben [60]

A forgalmi helyzet vizsgálata egy valódi útszakaszon – Budapesten az Erzsébet híd budai hídfő-
jénél – a vezetési tapasztalat alapján lett kiválasztva [60]. Az útszakasznál figyelembe vettük az
infrastruktúra kialakítását is (5.1. ábra). A szakasz egy kétsávos aszfaltút, ahol a forgalom mind-
két sávban azonos irányba halad. Az útszakaszon egy kijelölt gyalogosátkelőhely található, de
útkereszteződés és közlekedési lámpák nincsenek. Az útszakasz elejére 50 km/h sebességkorlátozás
vonatkozik, de a kijelölt gyalogátkelő előtt lévő 35 méteren már 30 km/h-ás korlátozás érvényes.
Ezenkívül a korlátozott szakaszon egy záróvonal választja el a sávokat. További jellemzők, hogy
az elemzett terület előtt egy lámpás kereszteződést követően kanyarból érkeznek a járművek, ez
megnehezíti a szakasz beláthatóságát (lásd: 5.3. ábra).

5.3. ábra. Az első kritikus helyzet felülnézetben [60]

Ebben az esetben a cél az olyan helyzetek vizsgálata volt, amelyekben két egymást követő
jármű halad az úton, eltérő indulási feltételekkel. Ez egy olyan forgalmi helyzet, amelyben meg-
mutatkoznak az ADAS rendszerek korlátai. A helyzetek leírása során megkülönböztetek egy elöl
haladó járművet, illetve egy második, hátul haladó járművet. A helyzetek és a forgatókönyvek
szimulálásakor elvárható, hogy a hely láthatósága és az út minősége kiváló legyen, csakúgy, mint a
járművezető vezetési képessége és a járművet irányító különféle asszisztens rendszerek működése.
Az elöl haladó jármű rendelkezik a "SAS"-rendszerrel, a mögötte haladó jármű azonban ember által
vezetett gépkocsi, és csak a fékezést segítő aktív rendszerekkel rendelkezik (ABS, ESP), amelyek
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megakadályozzák a gumiabroncsok blokkolását. A vizsgált helyzetekben a reakcióidő szignifikáns,
mivel az autonóm járműveknek rövidebb reakcióidőre van szükségük, mint az embereknek [60].

Két jármű közötti biztonságos távolságot (követési távolságot) többféleképpen lehet értelmezni.
Abszolút biztos távolságról akkor beszélünk, amikor a követési távot a fékezés igényének megje-
lenésétől a teljes megállásig megtett útnak vesszük. Ez azonban olyan nagy követési távolságot
jelent, amilyet a valós forgalomban nehezen lehetne mindig megvalósítani. A gyakorlatban jellem-
zően kisebb követési távolságot tartanak a járművezetők, mivel a fékezés igényének felmerülésekor
már figyelembe veszik a fékezést kiváltó objektum (jelen esetben az elöl haladó jármű) haladási
sebességét és esetleges lassulását. Feltételezve, hogy a korszerű járművek körülbelül ugyanolyan
lassulásra képesek, ez a távolság a forgalomban talán már túl kicsinek minősülne. Így szinte csak
az érzékelési idő és a fék működésbe lépésig eltelt idő alatt megtett távolságot vesszük követési
távolságnak, amely esetben nem marad érzékelési idő tartalék.

Az 5.4. ábra azokat a jellemző reakcióidőket szemlélteti, amelyek alkalmazva voltak szimu-
lációs programban (Virtual CRASH). A kritikus szituáció érzékenységvizsgálattal volt elemezve,
amelynek lényege, hogy az egyes szimulációs futtatásokban mindig csak egy paraméter változik
meg egyszerre, és annak hatása kerül vizsgálat alá. A kritikus szituációk azok az esetek voltak,
amikor olyan objektumokat (gyalogos, jármű stb.) közelített meg a jármű, amelyeket eredendően
mozdulatlannak érzékelt, vagyis valószínűsíthető, hogy a térbeli pozíciójuk nem fog megváltozni.
Hasonló eset, amikor egy objektum feltételezett útvonala a jármű útvonalát keresztirányban met-
szi, ami szintén a mozdulatlan objektumokhoz hasonlóan a jármű adott pontig történő megállását
igényelheti. Ilyenek például a kijelölt gyalogosátkelők és útkereszteződések is.

5.4. ábra. Baleset vizsgálata során használt reakcióidők [60]

A teljes fékezés alatt megtett utat - fékutat - a különböző időkhöz tartozó számított s1, s2, s3

részeredmények összesítésével lehet meghatározni:

sf = v0 ·
(
T0 + T1 + T2

2 −
ax1

ax2
· T1

2

)
+ v2

0
2 · ax2

− ax2

24 · T
2
2 −

ax1

24 · T
2
1 ·
(

4 + 6 · T2

2 −
3ax1

ax2

)
(5.1)

Egyszerűsített formában lehet kiszámítani a fékutat, az alábbi összefüggés szerint:

sf = v0 ·
(
T0 + T1 + T2

2

)
+ v2

0
2 · ax2

(5.2)
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• sf : teljes fékút [m]
• v0: kezdősebesség [km/h]
• ax1: 1-es pontig tartó lassulás [m/s2]
• ax2: 2-es pontig tartó lassulás [m/s2]
• T0: reakcióidő [s]
• T1: fékműködtetési idő [s]
• T2: fékfelfutási idő [s]
• T3: maximális lefékezettséggel megtett úthoz tartozó idő [s]

Az második kritikus helyzet a valós környezetben és a virtuális környezetben

Az autonóm járművek egyik jelentős előnye, hogy sokkal gyorsabban tudnak reagálni bizonyos
helyzetekben, mint az emberek, így gyorsítva a forgalmat. Tökéletes példa erre az ACC teszt.
Vannak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor a járművezetők jelenleg másként döntenek,
mint a magasan automatizált járművek rendszerei. Erre nagyon jó példa a gyorsítósáv használa-
tának bemutatása egy emberi vezető és egy magasan automatizált jármű szemével. Ez a kritikus
szituáció később optimális teszteset lehetne a járművek számára. A bemutatott helyzet meglehető-
sen veszélyesnek számít, mert nemcsak a manőverben résztvevőket érinti, hanem a környezetükben
közlekedőket is. A hely több szempontból is figyelemfelkeltő, a hasonló kialakítású utakon számos
baleset történt. A konfliktusos állapot a sávváltáskor kezdődik. A sávváltás egyszerű folyamat egy
teljesen hétköznapi jármű számára, amely nem rendelkezik vezetéstámogató rendszerrel. Ez azon-
ban problémát jelenthet a sávelhagyásra figyelmeztető vagy automatikus vészfékezéssel rendelkező
járművek számára (lásd: 5.5. ábra) [60].

5.5. ábra. A második kritikus helyzet felülnézetben [60]

Az összehasonlíthatóság és az eredmények egyértelműbb kiértékelése érdekében két szimulációs
programban végeztem számításokat. A szimulációban két jármű halad egymás után a kezdeti sza-
kaszon (13 m). A kiindulási ponttól számított 80 m után az útszakasz háromsávos úttá szélesedik,
ezzel lehetővé téve a párhuzamos forgalmat. Az első autó (hagyományos jármű) jelzi a sávváltás
szándékát, és elindítja a manővert a külső forgalmi sávba (gyorsító- vagy kanyarodósáv). A hátul
haladó ADAS rendszerekkel ellátott, magasan automatizált jármű, amely érzékeli, hogy előtte sáv-
váltás történik. Gyorsít, hogy az elöl haladó jármű letérésékor a saját sávjában folytatni tudja az
útját. Az autó sávtartó rendszere aktív, megpróbálja a sáv közepén és a két vonal között tartani a
járművet. Az elöl haladó jármű folyamatosan hagyja el a sávját és sorol át a letérősávba. Abban
az esetben azonban, amikor az elöl haladó jármű csak félig hagyja el a sávját, a mögötte haladó
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gépjárműben a gyorsítás következtében (amelyet az emberi vezető hajt végre) az ACC jelzi, hogy
előtte még objektumot érzékel, és intenzív fékezést hajt végre a rendszer, ezzel veszélyhelyzetbe so-
dorva a mögötte lévő forgalmat. Hagyományos jármű ugyanebben az esetben - valószínűsíthetően
– elhaladt volna az előtte sávot váltó jármű mellett fékezés nélkül [60].

Az előzési manőver a vezető szempontjából akkor kezdődik, amikor az előtte haladó járműnek
csak egy kis része van a belső forgalmi sávban, így a sávváltás szinte teljes, és az előzés kis kormány-
mozdulattal elérhető. Mivel az ADAS rendszerek aktívak, és vészfékező asszisztenssel rendelkeznek,
a RADAR információi és a jármű aktuális sebessége alapján előre meghatározza az ütközés lehető-
ségét, így aktiválja a vészfékező rendszert, megakadályozva ezzel a vezető előzési manőverét, ami
valós közlekedési helyzetben -– és mögöttes forgalom esetén — potenciális balesetforrás.

A hátul haladó jármű 50 km/h sebességgel halad az egyenes sávban, látja, hogy az előtte
haladó lassít és jobbra kanyarodik. 35-40 m távolságból azonban még mindig úgy becsüli, hogy az
képes lesz a sávváltó jármű mögött elhaladni, mivel azt várja, hogy az előtte haladó jármű gyorsan
elvégzi a manővert a lekanyarodósávba. Hamarosan a hátul haladó jármű a sávot váltó jármű
közelébe kerül, ezt a magasan automatizált jármű automatikus vészfékező rendszere is észleli. A
hátul haladó jármű így vészfékezést hajt végre, mivel kihívást jelent számára az előtte haladó jármű
melletti elhaladás. Az ütközés elkerülhető, ha a hátul haladó jármű 50 km/h sebességgel halad.
Ebben az esetben a vészfékező rendszer továbbra is képes elkerülni az ütközést. Az 5.5. ábrán
látható, hogy a jármű RADAR-jai és kamerái észlelték az előtte álló járművet. Mindez azonban
balesettel végződött volna, ha nem lennének benne járművezetőt segítő rendszerek. Ugyanakkor
a vészfékezéssel új vészhelyzetet is előidézhet. A fenti rendszerek nélkül a következő megállási
távolságot kell figyelembe venni:

m·µ·g·s = 1
2 ·m·v

2 − 1
2 ·m·v

2
crash (5.3)

s = v2

2a (5.4)

• v: sebesség [m/s]
• a: gyorsulás/lassulás [m/s2]
• m: súly [m]
• vcrash: ütközési sebesség [m/s]
• s: távolság [m]
• µ: tapadási tényező

Az egyenlet bal oldalán a munka, a jobb oldalán pedig a kinetikus energiák láthatók. Egyenlőek
lesznek, mert a súrlódási munka "biztosítja" a lassulást. Ha nincs ütközés, a vcrash értéke 0; a teljes
mozgási energia súrlódás közben hővé alakul. A súrlódási munka képletében szereplő ”munka·g”
gyakorlatilag az elérhető maximális átlagos lassulás, ahol a "munka" a tapadási tényező, vagyis az
útviszonyokat leíró paraméter. A lassulást "a" jelöli, és értéke 7,5 m/s2, amelyet a szimulációban
is használtam. Ez az érték megfelel egy jó fékrendszerrel és és gumiabronccsal rendelkező jármű
lassulásának jobb minőségű úton. Tehát a fenti egyenletből (megállást feltételezve) kifejezhető a
megálláshoz szükséges út hossza, amely:

sfv = v2

2a =

(
50
3,6

)2
m
s

2·7, 5 m
s2

= 12, 86m (5.5)
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Tehát ideális körülmények között a következő jármű nagyjából 13 m alatt állhat meg. Ekkor
azonban a reakcióidőt még nem vettem figyelembe. A valóságban egy akadály megpillantásakor
nem kezdünk el azonnal lassítani. Az észlelés és a tényleges cselekvés között eltelt időt reakcióidő-
nek hívjuk, ami átlagosan 0,8 másodperc körül van. Emellett a járműben a maximális fékezőerő
kialakulása is időbe telik. Ezt az időt fékfelfutási időnek hívjuk, ami egy korszerű, mai járműben
kb. 0,2 másodperc. Persze ezeknél az értékeknél valaki gyorsabb vagy lassabb is lehet, sőt az autók
is különbözőek, de az egyszerűség kedvéért most azt mondjuk, hogy a kettő összege 1 másodperc
környékén alakul. Az 50 km/h-val haladó járműnél mindez azt jelenti, hogy a fékezésig eltelő 1
másodpercben 13,88 m tesz meg. A féktávolsághoz tehát a reakcióidőt és a fékutat kell összeadni,
ami jelen esetben 13,88 m + 12,86 m = 26,74 m. A tesztesetben ez azt jelenti, hogy a hátul haladó
jármű ütközne az előtte haladó járművel.

Pontosság kedvéért ugyanez a féktáv az automatikus vészfékező asszisztenssel 12,86 m + a 0,2
s-os fékfelfutási idő alatti megtett 2,776 m -es távval összesen 15,536 m-es féktávolságot jelent. Ez
pedig azt jelenti, hogy elkerülhető a baleset. Az egyetlen probléma ezzel kapcsolatban az, hogy
előfordulhat mögöttes forgalom is méghozzá minimális követési távolsággal.

5.1.3. A szimulációs szoftverek bemutatása

Két szimulációs szoftver segítségével került sor az automatizált vezetési és közlekedési infra-
struktúra konfliktusainak bemutatására: a PreScan és a Virtual CRASH. A PreScan szolgált a mé-
rés alapjául a koncepcióm igazolására („proof of concept”), mivel a szoftvert az ADAS funkcióinak
tesztelésére tervezték. A Virtual CRASH-t a konfliktushelyzetek részletes elemzésére alkalmaztuk,
mert ezt a szoftvert alapvetően balesetrekonstrukciókra fejlesztették ki [71]. A legújabb verzió-
jú Virtual CRASH alkalmas a magasan automatizált, autonóm járművek tesztelésére és baleseti
vizsgálatára 2D-s és 3D-s formában is.

Virtual CRASH 3.0
A Virtual CRASH a Kudlich-Slibar merev test impulzusmodellt használja, és többpontos érint-

kezőimpulzus modelljét tartalmazza, ez nyújtott segítséget a méréseinkhez [16], [72]. A Virtual
CRASH egy validált szimulációs szoftver: a benne alkalmazott fizikai modellel már több tanulmány
foglalkozott [101]. Cikkünkben a Virtual CRASH balesetelemző szoftver EES (Energy Equivalent
Speed - Energiaegyenértékű sebesség [km/h]) értékeit használtuk fel, amelyben a jármű sebessége
megegyezik a jármű deformációjának előállításához szükséges energiával. Ez a sebességérték kiszá-
mítható a jármű karosszériájának deformációja során elvégzett munkából, és amit a deformációs
méret alapján lehet becsülni [16].

ET = 1
2 ·m · v

2 (5.6)

ER = 1
2 · J · ω

2 (5.7)

ED = 1
2 ·ms · EES2 (5.8)

• ET : mozgási energia [J ]
• ER: forgási energia [J ]
• ED: deformációs energia [J ]
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PreScan 8.4.0
A PreScan egy fizikán alapuló szimulációs platform, amelyet az autóiparban használnak a fej-

lett ADAS rendszerek fejlesztésére. Olyan szenzortechnológiákat lehet benne modellezni, mint a
RADAR, a LiDAR, a kamera és a GNSS [34]. Használatával bármely közlekedési helyzet model-
lezhető, valamint felhasználható balesetek rekonstrukciójára és elemzésére [26]. További előnye az
együttműködés a MATLAB-tal, a Simulink szoftverrel. A háromdimenziós vizualizáció segítségével
nagyon jól követhető az útszakaszok testreszabhatósága és modellezése, akár valós térkép adatok
importálásával is. A program támogatja az OpenDRIVE hálózatok használatát is [1].

5.1.4. A szimuláció paraméterei

Az asszisztensrendszerek megfelelő értékeléséhez elvárható, hogy a fentiekben említett, minden
súlyosbító tényező felmerül a mérések során, amelyek a rendszer validálását képezik. A probléma-
felvetést először a PreScannel lett elemezve, ez alátámasztotta az alapfeltételezés megfelelőségét,
amely szerint a nagymértékben automatizált járművek tökéletes szabálykövető viselkedése veszélyes
lehet [60].

Szituáció 1.

5.6. ábra. A Szituáció 1. bemutatása PreScanben [60]

Az érzékenységi vizsgálat paraméterei a különböző forgatókönyvekben, az első, nagymértékben
automatizált jármű esetében, mely a szabályokat követi (lásd: 5.6. ábra). Az első, nagymértékben
automatizált jármű 30 km/h sebességre lassul és a gyalogos-átkelőhely előtt vár. Az érzékenységi
vizsgálat során egy szimuláción belül mindig csak egy paraméter változik, ami az én esetemben
a második jármű haladási sebessége. A különböző szcenáriókban - tapasztalatok és megfigyelések
alapján - ennek a paraméternek az értéke: 50km/h, 55km/h, 60km/h, 65km/h és 70km/h. A
különböző esetekben ezen felül vizsgáltuk még a második jármű reakció idejének és a lassulási
értékeinek a változtatását is.

1. 30 km/h sebességre lassul, a gyalogos-átkelőhelyen vár. A második jármű 50 km/h sebes-
séggel halad, különböző reakcióidővel és lassulással.

2. 30 km/h sebességre lassul, a gyalogos-átkelőhelyen vár. A második jármű 55 km/h sebes-
séggel halad, különböző reakcióidővel és lassulással.

3. 30 km/h sebességre lassul, a gyalogos-átkelőhelyen vár. A második jármű 60 km/h sebes-
séggel halad, különböző reakcióidővel és lassulással.

4. 30 km/h sebességre lassul, a gyalogos-átkelőhelyen vár. A második jármű 65 km/h sebes-
séggel halad, különböző reakcióidővel és lassulással.
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5. 30 km/h sebességre lassul, a gyalogos-átkelőhelyen vár. A második jármű 70 km/h sebes-
séggel halad, különböző reakcióidővel és lassulással.

Az érzékenységi vizsgálat során egy szimuláción belül mindig csak egy paraméter változik.
Az értékeléshez szükséges adatok:

• Az első jármű tényleges és aktuális sebessége (állandó).
• Az első jármű lassulási adatai (állandók).
• A második jármű tényleges és aktuális sebessége.
• A második jármű lassulási adatai.
• A második jármű (emberi) vezetőjének reakcióideje.

Kimeneti adatok a mérésekről:

• Az első jármű EES értéke.
• A második jármű féktávolsága.
• A második jármű EES értéke.
• Az első és második jármű baleseti adatai.

A mérések megmutatják, hogy a szimulációban minden a várt módon működik. A járművek
megfelelő mértékben képesek változtatni a sebességeiken.

A járművekkel szemben az az elvárás, hogy a szimuláció során az elöl haladó nagymértékben
automatizált jármű a szabályokat követve a megfelelő sávokon belül maradjon. Az elöl haladó
jármű követi a meghatározott menetciklust. A második jármű viszont követi az első járművet, és
az esetvizsgálat során nem akar kikerülő manővert végrehajtani.

Szituáció 2.

Az alaphelyzetet először a PreScanben elemeztem, amely "proof of concept"-ként szolgál és
felhívja a figyelmet arra, hogy a magasan automatizált járművek túlzott szabálybetartása veszélyes
lehet. Gondolkodni kellene azon, hogyan lehetne megváltoztatni az infrastruktúrát és egyben a
jármű rendszereit a jövőben (lásd: (5.7). ábra) [60].

5.7. ábra. A Szituáció 2. bemutatása PreScanben [60]

Az érzékenységi vizsgálat paraméterei a különböző forgatókönyvekben, az első, nagymértékben
automatizált jármű a szabályokat követve.(5.7. ábra)
1. Az első jármű szabályokat követő hagyományos jármű - lelassít 50 km/h-ra és sávot vált. A
második, hátul haladó jármű 60 km/h-val halad, különböző reakció időkkel és lassulási értékekkel,
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illetve ACC-t használ.
2. Az első jármű szabályokat követő hagyományos jármű - lelassít 50 km/h-ra és sávot vált. A
második, hátul haladó jármű 65 km/h-val halad, különböző reakció időkkel és lassulási értékekkel,
illetve ACC-t használ.
3. Az első jármű szabályokat követő hagyományos jármű - lelassít 50 km/h-ra és sávot vált. A
második, hátul haladó jármű 70 km/h-val halad, különböző reakció időkkel és lassulási értékekkel,
illetve ACC-t használ.
4. Az első jármű szabályokat követő hagyományos jármű - lelassít 50 km/h-ra és sávot vált. A
második, hátul haladó jármű 75 km/h-val halad, különböző reakció időkkel és lassulási értékekkel,
illetve ACC-t használ.
5. Az első jármű szabályokat követő hagyományos jármű - lelassít 50 km/h-ra és sávot vált. A
második, hátul haladó jármű 80 km/h-val halad, különböző reakció időkkel és lassulási értékekkel,
illetve ACC-t használ.

Az értékeléshez szükséges adatok:

• Az első jármű tényleges és aktuális sebessége állandó.
• Az első jármű lassulási adatai állandók.
• A második jármű tényleges és aktuális sebessége.
• A második jármű lassulási adatai.
• A második jármű (emberi) vezetőjének reakcióideje.

Kimeneti adatok a mérésekről:

• Az első jármű EES értéke.
• A második jármű féktávolsága.
• A második jármű EES értéke.
• Az első és második jármű baleseti adatai.

5.1.5. Eredmények

Szituáció 1.

A mérések során 125 db forgatókönyv keletkezett az eredmények a mellékletben megtalálhatók (7.1.
melléklet, 7.2. melléklet,7.3. melléklet, 7.4. melléklet), amelyekből részeredményeket mutatok be.
A táblázatokban a veszélyes helyzeteket és a baleseteket "X" jelöli. Az üresen hagyott helyek
azt jelentik, hogy nem történt baleset. Ennek a forgatókönyvnek az az alaphelyzete, hogy az
elülső jármű (egy magasan automatizált, szabályokat követő jármű) lelassul a sebességkorlátozás
miatt. A mögöttes jármű emberi vezetője lendületesen halad (nem lassít le a sebességkorlátozás
hatására), mivel ez az útszakasz alapvetően megfelelően teljesíthető 50 km/h vagy akár magasabb
sebességgel is. A cikk megmutatja, mennyire veszélyes ez a helyzet, és az eredmények megerősítik
az állítást. Érzékenységi vizsgálatot végeztünk ennek igazolására, változtatva a reakcióidőket, a
lassulási értékeket és a haladási sebességet. A három lassulási értékre kapott ütközési eredményeket
a következő táblázatok mutatják. Az 5.1. táblázat azt mutatja, hogy alacsony sebességnél nem
történtek balesetek, de a 4 m/s2 lassulási érték nagyon alacsonynak számít. 55 km/h sebességnél
azonban a balesetet csak akkor lehet elkerülni, ha a reakcióidőt lecsökkentjük.

A következő 5.2. táblázat azt mutatja, hogy nagyobb sebességnél az ütközések csak nagyobb
lassulási értékekkel és jó reakcióidőkkel kerülhetők el.
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Lassulási érték: 4 m/s2 Történt baleset?

Reakcióidő [s]

0.8 x x x x
0.7 x x x x
0.6 x x x x
0.5 x x x
0.4 x x x

50 km/ 55 km/ 60 km/h 65 km/h 70 km/h

5.1. táblázat. Az érzékenységi vizsgálat eredménye lassulás: 4 m/s2 - Szituáció 1. [60]

Lassulási érték: 5 m/s2 Történt baleset?

Reakcióidő [s]

0.8 x x x
0.7 x x x
0.6 x x
0.5 x x
0.4 x x

50 km/ 55 km/ 60 km/h 65 km/h 70 km/h

5.2. táblázat. Az érzékenységi vizsgálat eredménye lassulás: 5 m/s2 - Szituáció 1. [60]

Megállapítható a 5.3. táblázat alapján, hogy 60 km/h-t meghaladó sebességnél a lassulási
értékek növekedése és a jobb reakcióidő ellenére sem kerülhető el a baleset.

Lassulási érték: 6 m/s2 Történt baleset?

Reakcióidő [s]

0.8 x x x
0.7 x x
0.6 x x
0.5 x x
0.4 x x

50 km/ 55 km/ 60 km/h 65 km/h 70 km/h

5.3. táblázat. Az érzékenységi vizsgálat eredménye lassulás: 6 m/s2 - Szituáció 1. [60]

A következő diagramok az EES-értékeket a sebesség függvényében ábrázolják, és öt reakcióidőt
mutatnak a megfelelő szemléltetés érdekében. Az eredmények az elvártaknak megfelelő tendenciát
mutatnak.

Az 5.8. ábra az EES értékeivel mutatja be a bekövetkezett vagy nem bekövetkezett balesetek
forgatókönyveit a sebesség függvényében különböző reakcióidőkkel. Ha nem történt baleset, az
EES értéke 0 km/h; ezt az 50 és 55 km/h sebességnél szemlélteti az ábra, amikor a reakcióidő
0,4 s. A sebesség növekedésével az EES értékek szintén növekednek 4 m/s2 lassulás mellett. A
diagramból kiolvasható, hogy a reakcióidő romlásával több ütközés történt. A mért pontokhoz
polinomot illesztettünk.

5 m/s2 lassulási értéken mért eredmények azt mutatják, hogy kevesebb baleset történt, külö-
nösen alacsony sebességnél. A 5.9. ábra azt is mutatja, hogy az adatpontokra illesztett polinomok
az elvártaknak megfelelő tendenciát mutatnak.

A 5.10. ábrán látható, hogy 6 m/s2 lassulási értékeinél a hátul lévő jármű biztonságosabban
tud megállni az előtte lévő mögött. Nagy sebességnél itt sem kerülhető el az ütközés. Azt is meg
kell jegyezni ennél a fékezésnél, hogy egyes régebbi típusú járművek már nem képesek erre vagy a
magasabb lassítási értékre. Tehát ez a lassulási érték sem garantálja a baleset elkerülését.
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5.8. ábra. Az EES értékek a sebesség, lassulás függvényében: 4 m/s2 - Szituáció 1. [60]

5.9. ábra. Az EES értékek a sebesség, lassulás függvényében: 5 m/s2 - Szituáció 1. [60]

A tendencia ezen értékeknél is jól látható. A lassulási értékek növekedése ellenére a nagymér-
tékben automatizált járművek hirtelen fékezése veszélyt jelenthet a többi úthasználóra.

5.10. ábra. Az EES értékek a sebesség, lassulás függvényében: 6 m/s2 - Szituáció 1. [60]
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Szituáció 2.

A második helyzetben a veszélyhelyzet azon alapul, hogy mi történik, amikor az elöl haladó jár-
mű sávot vált, és a következő automatizált jármű vezetője már észleli, hogy a jármű megelőzhető.
Az előzési manőver a vezető számításai szerint akkor következik be, amikor az előtte haladó jár-
műnek csak egy kis része van a belső forgalmi sávban, így a sávváltás szinte teljes, és az előzés
kicsi kormánymozdulattal elérhető. Mivel az ADAS rendszerek aktívak és vészfékező asszisztenssel
rendelkeznek, a RADAR információi alapján előre figyelmeztetnek az ütközésre.

"Proof of concept"-ként a PreScan-t használtam, a balesetelemzéshez azonban a Virtual CRASH-
t. (7.2. melléklet) Az összes mérési eredmény megtalálható a mellékletben. (7.1.melléklet), (7.2.
melléklet) Három lassítási értéket mutattam be részletesebben. A táblázatokban pedig megtalálha-
tók az érzékenységvizsgálat eredményei, amelyek sok esetben voltak érdekesek és figyelemfelkeltők.
A mérések bemeneti és kimeneti adatai az előző alfejezetben találhatók. A mérés kezdősebessége
60 km/h, mert ennek az útszakasznak a sebességkorlátozása 60 km/h. Mivel az elöl haladó jármű
mozog (nem áll meg), csak kis mértékben gyorsul 60 km/h -ról.

A három lassítási értékre kapott ütközési eredményeket a következő táblázatok mutatják be.
Az 5.4. táblázatból a kritikus szituációról kiderül, hogy alacsony sebességnél nem történt baleset,
de a 4 m/s2 lassulási érték. Ezzel szemben a mérés kezdősebessége 60 km/h. A táblázat adataiból
azonban látható, hogy a megengedett sebességnél biztonságosan meg tudott állni, bár a váratlan
fékezés miatt ezek az esetek sem tekinthetők biztonságosnak. 4 m/s2 lassulási értékkel azonban a
nagyobb sebességnél a jármű (vezetője) csak jobb reakcióidővel tudott megállni.

Lassulási érték: 4 m/s2 Történt baleset?

Reakcióidő [s]

0.8 x x x x
0.7 x x x x
0.6 x x x
0.5 x x x
0.4 x x

60 km/ 65 km/ 70 km/h 75 km/h 80 km/h

5.4. táblázat. Az érzékenységi vizsgálat eredménye lassulás: 4 m/s2 - Szituáció 2. [60]

Az 5m/s2 feletti lassulásoknál már jelentősebb változás látható. A jobb reakcióidő és a nagyobb
lassulási érték miatt a hátul haladó jármű nagyobb sebességgel már képes volt megállni. (5.5.
táblázat)

Lassulási érték: 5 m/s2 Történt baleset?

Reakcióidő [s]

0.8 x x x x
0.7 x x x
0.6 x x
0.5 x x
0.4 x x

60 km/ 65 km/ 70 km/h 75 km/h 80 km/h

5.5. táblázat. Az érzékenységi vizsgálat eredménye lassulás: 5 m/s2 - Szituáció 2. [60]

A 2. esetben a mért adatok alapján látható, hogy a határérték 70 km/h. 6 m/s2 lassulási
értékkel és jó reakcióidővel a hátul haladó autó képes volt megállni a lassító jármű mögött. (5.6.
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Lassulási érték: 6 m/s2 Történt baleset?

Reakcióidő [s]

0.8 x x x
0.7 x x
0.6 x x
0.5 x x
0.4 x x

60 km/ 65 km/ 70 km/h 75 km/h 80 km/h

5.6. táblázat. Az érzékenységi vizsgálat eredménye lassulás: 6 m/s2 - Szituáció 2. [60]

táblázat [60])
A diagram bemutat minden olyan balesetet, amely megtörtént vagy nem történt meg bizonyos

reakcióidőnél és sebességnél az EES értékekkel egyaránt. Ha nem történt baleset, az EES értéke 0
km/h; ezt a diagram mutatja 60, 65 és 70 km/h értéknél, amikor a reakcióidő 0,4 s.

A diagramok az EES értékeket ábrázolják a sebesség függvényében, és csak három reakcióidőt
jelenítenek meg. Az eredmények a várakozásoknak megfelelően követik a trendet. A sebesség
növekedésével az EES értékei 4 m/s2 lassulással növekedtek. A diagramból leolvasható, hogy
a reakcióidő romlásával újabb ütközések történtek. A polinomok láthatóan illeszkednek a mért
értékekhez (lásd: 5.11. ábra).

5.11. ábra. Az EES értékek a sebesség, lassulás függvényében: 4 m/s2 - Szituáció 2. [60]

Nagyobb lassulási érték esetén látható, hogy kevesebb baleset történik. Ebben az esetben lát-
ható, hogy az EES-értékek csak nagyobb sebességgel generálódnak. Polinom illeszthető a mért
értékekhez 5 m/s2 sebességnél is, jelezve, hogy balesetek történnek növekvő reakcióidővel és sebes-
séggel (lásd: 5.12. ábra).

6m/s2 lassulási értéknél a hátul haladó jármű biztonságosan meg tud állni az elől haladó jármű
mögött. Nagy sebességnél azonban itt sem kerülhetők el a balesetek. Itt az is igaz, hogy bizonyos,
régebbi típusú járművek már képesek lennének erre vagy magasabb lassítási értékre. Ezért ez
a lassulási érték sem tudja garantálni a baleset elkerülését (lásd: 5.13. ábra). A trend 6 m/s2

lassulási értéknél is jól látható.
A táblázatokból látható, hogy a sebesség növekedésével a balesetek könnyebben bekövetkeznek.

Érthető az is, hogy a reakcióidő romlásával nő a balesetek száma. A lassulási értékek növekedésével
gyakran elkerülhető lenne a balesetet, de a másik kettő tényező (sebesség és reakcióidő) jelentős
hatással van a biztonságos megállásra. Az EES értékei a paraméterek romlásával nőnek. Ez a
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5.12. ábra. Az EES értékek a sebesség, lassulás függvényében: 5 m/s2 - Szituáció 2. [60]

5.13. ábra. Az EES értékek a sebesség, lassulás függvényében: 6 m/s2 - Szituáció 2. [60]

baleset súlyosságát is jelenti, amint az a diagramon is látható.
Ha a baleset nem is következne be, akkor a hirtelen fékezés miatt balesethez közeli helyzet

alakulna ki. Ezért a jövőben szükség van olyan intézkedésekre az infrastruktúra területén, amelyek
elősegítik a magasan automatizált járművek biztonságos közlekedését az utakon.

Az (5.12)., (5.13). ábráknál meg kell említeni, hogy ilyen alacsony reakcióidővel mellett sem
minden ember tud megfelelő időben reagálni a vészhelyzetre.

5.1.6. Következtetések

Összességében a két szimulációs programmal végzett tesztek alapján elmondható, hogy mindegyik
helyzet kritikus volt annak ellenére, hogy 50 km/h sebességnél nem történt ütközés. Sok esetben
a hirtelen fékezés balesethez közeli helyzetet eredményez. A hátul haladó vezető hiába állította
meg a járművet, közel került az előtte lévő automatizált járműhöz. A vizsgálat tárgyát egyelőre
még nem képezte olyan nem autonóm jármű, amely a hátul haladó mögött közlekedik, ami újabb
konfliktushelyzetet eredményezhet – de a jövőben tervezzük ennek a forgatókönyvnek a megvizsgá-
lását is. A 30 km/h határérték ellenére a tesztelt útszakasz paraméterei lehetővé teszik az emberi
vezetők számára, hogy 50 km/h sebességgel haladjanak.

A mérési adatok elemzését követően arra a következtetésre jutottunk, hogy a magasan au-
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tomatizált járművek tökéletes szabálykövető viselkedése veszélyt jelenthet, különösen akkor, ha
az infrastruktúrát és/vagy közlekedési szabályokat nem alakítják át az automatizált járműveknek
megfelelően. A táblázatok azt mutatják, hogy a balesetek a sebesség növekedésével nagyobb eséllyel
következnek be. Ezenkívül még a megfelelő reakcióidő sem garantálja a biztonságot, mivel nem
mindenki képes megfelelően reagálni az elöl haladó, hirtelen fékező járművekre.

A jelenlegi közlekedési infrastruktúra a humán járművezetőkre is jelentős hatást gyakorol. Tesz-
tekkel alátámasztva igazolható, hogy a járművezetőknek az egyszerűbb táblák is sokszor problémát
okoznak, és a bonyolultabb helyzetekre pedig még nehezebben tudnak reagálni, mint például: sáv-
elhúzások, kint hagyott jelzőtáblák, lekanyarodó és lassító sávok kialakítása. A rosszabb reakcióidő,
illetve nem megfelelő lassulási érték még jobban megemeli a balesetek kialakulásának kockázatát.

Különösen azért érdemes ezeket vizsgálni, mert a saját tesztjeim és elemzéseim mellett, többen
foglalkoznak a sebességek korlátozások elhelyezésével, infrastruktúrai kialakítással és járművezetők
viselkedésével, illetve viszonyaival. A TRAFFIX által felvetett probléma, vagyis a járművezetők
a jelenlegi közlekedésben figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozásokat, kifejezetten akkor, ha
nem indokolja semmi a sebesség csökkentését, csak jelzőtábla [108]. Ez a felvetés is alátámasztja a
tézisemet, miszerint a jelenlegi infrastruktúra kockázatot hordoz magában, mind a mostani vezetők,
mind a rendszerekre. A sofőrökre azért, mert nem tartják be a korlátozást pedig a szimulációs szoft-
verben elvégzett mérések alapján a jó reakcióidő mellett is történhetnek balesetek. A rendszerekre
pedig azért, mert sok esetben nem tudnak megfelelő reagálni. A problémára, sebességcsökkentésre
valószínűsíthetően közlekedési környezetbeli változtatásokra lesz szükség, amely szinte kényszeríti
a humán és gépi vezetőt - jelzőtáblák nélkül - hogy lassítsanak az adott útszakaszon (pl: útszűkítés,
fekvőrendőr).

Továbbá az elemzett szimulációk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az autonóm
járműveket nem feltétlenül kell a meglévő infrastruktúrához tervezni. Az infrastruktúra jelentős
megváltoztatására van szüksége a közlekedési szabályok felülvizsgálatával együtt, ez új jelzőtáblák
telepítését, más típusú sávok létrehozását vagy esetleg új típusú útszakaszok építését (pl. külön
sáv az autonóm járművek számára) jelentheti. A két szituáció vizsgálatából, mint következtetés
még azt lehet levonni, hogy az útszakaszoknak szigorúbb felülvizsgálatra és átalakítására van
szükség, például: az útszakaszokon a megfelelő sebességek használatára, az útszélén felejtett zavaró
táblák eltüntetésére, az egyértelműbb sávelosztásra. A cikkben említett kritikus helyzetekkel és
problémákkal már akár most érdemes lenne foglalkozni, ha az emberek biztonságosan akarnak
magasan automatizált és autonóm járművekben vagy azok előtt/mögött közlekedni. Azonban
ezek a kritikus szituációk és átalakítási javaslatok még felhasználhatók az autonóm rendszerek
fejlesztésében.

Az autonóm rendszerek szintén nincsenek felkészítve ezekre a helyzetekre, amelyet járműdina-
mikai szimulációs szoftverekben történő mérések és eredmények igazolnak. A jövőben mindenkép-
pen a közlekedési infrastruktúra és a magasan automatizált rendszerek egyszerre történő fejlesztését
kell elérni. Ezeknek a kritikus szituációknak az összegyűjtése és elemzése nagy segítséget nyújthat
a jövő közlekedésének tervezésében.

Azonban ezek a kritikus szituációk és átalakítási javaslatok felhasználhatók az autonóm rend-
szerek fejlesztésében. Magát a helyzeteket bizonyos gócpontokba, csomópontokba felállított szen-
zorállomás (LiDAR, kamera, RADAR) lehetne még tovább elemezni és bevonni a tesztekbe. A
kapott képekből, adatokból pedig járműdinamikai szimulációs szoftverrel készített vizsgálatot lehet
majd folytatni.
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5.2. IV. tézis

Többféle - egymástól független, validált - járműdinamikai szimulációs szoftver alkal-
mazásával, ill. érzékenységi vizsgálat lefolytatásával igazoltam, hogy a meglévő köz-
lekedési infrastruktúra kockázatot hordoz magában mind a jelenlegi járművezetőkre,
mind a jövő járműrendszereire nézve. Realisztikus szimulációs szcenáriókban rész-
letesen vizsgáltam a humán és a magasan automatizált vezetési tulajdonságok, ill.
a járműdinamikai paraméterek megváltozását. A vizsgálatok alapján megállapítha-
tó, hogy a jövő járműveit és az infrastruktúrát egymáshoz igazítva kell fejleszteni a
biztonságos közlekedés elérése céljából.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and V. Tihanyi. Accident reconstruction tools, with special attention to autono-
mous vehicles. Vehicle and Automotive Engineering 2, 2018

• H. Lengyel, T. Tettamanti, and Z. Szalay. Conflicts of automated driving with conventional
traffic infrastructure. IEEE Access, 8:163280–163297, 2020

• H. Lengyel, T. Tettamanti, and Z. Szalay. Közúti infrastruktúra konfliktus-helyzete a ma-
gasan automatizált járművekkel. Közlekedéstudományi szemle, 2021
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Összefoglalás

A disszertációmban vizsgáltam a jelenleg használt és az újonnan fejlesztett autonóm rendszereket,
illetve azt, hogy ezek milyen hatással vannak a közlekedésre. Találtam olyan tényezőket, amelyeket
fontosnak találok az önvezető rendszerek létrehozásához a humán vezetők és az eddigi rendszerek
gyenge pontjai alapján. Kerestem és elemeztem azokat a közlekedési helyzeteket, amelyek gon-
dot okozhatnak az autonóm rendszereknek. A megalkotott tesztkörnyezet segítségével fejlesztési
lehetőségeket javasoltam a problémák megoldására.

A dolgozatomban megmutattam, hogy milyen tesztelési lehetőségek alá lehetne vetni az említett
rendszereket, mielőtt közúti használatba kerülnek. Milyen tényezőkre, mérésekre kell feltétlen
kitérni, hogy lefedjék a kiépíteni és fejleszteni kívánt önvezető rendszereket.

Átgondolva az eddigi rendszerek működését és fejlesztési lehetőségeit további kutatásokat vé-
geztem a szenzorok megzavarásával kapcsolatban a neurális hálózatok által készített támadások
segítségével. A neurális hálók a meglévő rendszerek és a fejlesztett modellek validálására, értéke-
lésére használhatók. Ezek alapján megállapítottam, hogy nemcsak a klasszikus módszerek alapján
lehet érzékeny egy rendszer, hanem a neurális háló alapú környezetfelismerőkre is figyelni kell. Egy
tervezett hálózat segítéségével optimalizáltam egy ellenséges matricákból álló (Adversarial Patch)
csomagot, amely jelentős mértékben összezavarja a közlekedési táblák helyes felismerését, ezek a
mellékletben mind megtalálhatók, példákkal együtt (lásd: 7. melléklet).

Megfigyeltem és megállapítottam mérések segítségével, hogy a jövőben a közlekedési jelzésrend-
szerek jelentős mértékű változásokon fognak keresztülmenni. Az is feltehető, hogy lesznek olyanok,
amelyekre nem lesz szükség (például: az önvezető autók térkép alapján fognak közlekedni és tudni
fogják melyek a felsőbbrendű utak, ezek a táblák feltehetően meg fognak szűnni). A tapasztalatok
és a példák alapján elmondható, hogy rengeteg olyan jelzésrendszer van a jelenlegi közlekedésben,
amelyek alkalmatlanná teszik a magasan automatizált rendszerek balesetmentes közlekedését az
utakon.

Célkitűzéseim között szerepelt, hogy bemutassam, melyek azok az anomáliák, amelyek előfor-
dulhatnak a közlekedésben. Az összegyűjtött adatok alapján az egyes balesetveszélyes állapotok
kialakulásánál feltételezhető, hogy közrejátszott a horizontális és a vertikális jelzésképek anomá-
liájának megléte. A szempontrendszerben használt jellemzők tesztkörnyezetbe történő beépítése
jelentősen növelheti a biztonságot a jövőben a közutakon. A kialakított szempontrendszerben lét-
rehozott skála alapján az egyes attribútumok osztályzatot kapnak, ezek a továbbiakban bármely
magasan automatizált és autonóm járművek tesztjénél felhasználhatók a számok és feltételek meg-
adása alapján. A kialakított szempontrendszer egyik fő felhasználási lehetősége az egyes útszaka-
szok minőségi vizsgálata. A nagyszámú, nagyobb területeket vagy akár teljes országot lefedő, idő-
bélyeget is tartalmazó adatokkal kitöltött táblázat referenciaként szolgálhat közlekedésbiztonsági
auditorok számára a közlekedési jelzőtáblák minőségét és szabályosságát figyelembe vevő elemzések
során. Ezek segítségével olyan kérdésekre kaphatnak választ, hogy mely útszakaszokat milyen mér-
tékben sújt egy-egy anomália, ami alapján fejlesztési stratégiák készíthetők. Másik felhasználási
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lehetőség, ami egyben dolgozatom témaválasztása okán is indokolt, a magasan automatizált ve-
zetéstámogató rendszerek fejlesztésének támogatása. Ezen munkafolyamat során kiemelt szerepet
játszanak a tesztelési eljárások. Az általam kialakított szempontrendszer segítségével a fejlesztők
kiválaszthatják, milyen jelzésképeket és milyen anomáliákat szeretnének egy-egy tesztsorozat során
vizsgálni.

Egy teszt és validálási piramis lépéseit követve kutattam és terveztem meg a kritikus közlekedési
helyzetekre vonatkozó és lehetséges teszteljárásokat. A jelzésképek anomáliai szempontrendszeré-
nek megalkotását követően, szimulációs és valós környezetben is igazoltam, hogy működnek, majd
eljutottam a végső következtetéseimre. A tesztek és elvégzett mérések alapján megállapítható,
hogy a jelenlegi infrastruktúra nagy hatással van a magasan automatizált rendszerekre és fordítva.
Tehát mindkettőre figyelni kellene és végrehajtani a jövőben a fejlesztéseket.

A kutatásokból és tesztekből adódó eredmények alapján létrehoztam egy optimalizált támadási
algoritmust a neurális háló alapú közlekedésitábla-felismerő rendszereknek. A támadások azt a célt
szolgálják, hogy felkészítsék a rendszereket a jövőbeni esetleges támadásokra, és alkalmazhatók
legyenek mind a szimulációs és mind a valós környezeti tesztek esetében is.

Az összegyűjtött adatok alapján pedig létrehoztam egy tesztkörnyezetet szimulációs és valós
környezetben, amely alkalmas a kritikus közlekedési helyzetek tesztelésére. A valós teszt pedig
mint validált tesztszcenárió kerülne alkalmazásra valós tesztpályán, a ZalaZONE-on. A tesztpályán
található AB Dynamics-es rendszert alkalmazva úgy gondolom, könnyen átépíthető a gyakorlatba
és alkalmazható valós teszteknél az eljárásom.
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6.1. Továbbfejlesztési lehetőségek

A doktori disszertáció fő célja, hogy az irodalomkutatások, tapasztalatok, mérési eredmények és
összegyűjtött adatok alapján létrehozni egy tesztkörnyezetet szimulációs és valós környezetben,
amely alkalmas a kritikus közlekedési helyzetek tesztelésére. A valós teszt pedig, mint validált
tesztszcenárió kerülne alkalmazásra valós tesztpályán, a ZalaZONE-on. A lényeg, hogy a teszt-
környezetbe könnyen implementálható a kritikus közlekedési helyzetek szcenáriója. A közlekedési
táblafelismerő rendszerek jól működtek példaként a dolgozat céljának bemutatására.

Mivel a dolgozat alapvető témája a közlekedésbiztonság, fontos, hogy megemlítsük a balese-
tek típusait és azok rekonstrukciós lehetőségeit. A későbbiekben a kutatás során ezen balesetek
és az ezekkel kapcsolatos számítások, módszerek megismerése ad alapot a két kritikus szituáció
elemzéséhez, amelyből az egyik tézis következik [62]. Többféle baleset rekonstrukciós módszerről
beszélhetünk [70]. Az egyik legjellemzőbb, amikor a baleset helyszínén található és összegyűjthető
adatokból próbálnak a baleseti szakértők rekonstruálni egy balesetet - ütközési nyomok, jármű
rongálódás, tanúk kikérdezése. A másik módszer, amelyre a jövőben valószínűsíthetően nagyobb
szükség lesz, a járművekben található adatrögzítő eszközök segítségével történik. Ezek az adatok
és módszerek szintén segíthetnek a különböző hagyományos és magasan automatizált járművekkel
történt balesetek elemzésében és rekonstruálásában, illetve a tesztkörnyezetben való felhasználásra
[80].

A 6.1. ábra és 6.2. ábra szemlélteti egy HD térképen történő, szimulációs környezetben va-
ló tesztkörnyezet előállítását. A HD térkép a valós ZalaZONE tesztpálya minden paraméterét
tartalmazza, amelyet LiDAR segítségével szkenneltek be.

6.1. ábra. Tesztkörnyezet tervezése ZalaZONE-on, Dinamikai platformon [59]

A dolgozatban bemutatott lineáris és cirkuláris tesztkörnyezetek kerülnének elsősorban fel-
használásra, amely alkalmas volt (egy, illetve több járművel történt mérés során) megállapítani
a felismerő rendszerek képességeit és határait. A tesztkörnyezet megtervezésének és megalkotá-
sának, majd megvalósításának alapját képezik az EuroNCAP tesztek [5]. A teszt során később
alkalmazásra kerülhetnek, az adversarial matricák, amelyek képesek megzavarni a neurális háló
alapú környezetfelismerő rendszereket. A megvalósított tesztkörnyezet jól működött kamera alapú
felismerő rendszerek.

A folyamat a jövőben úgy történne, hogy a tesztelők kiválasztják a használni kívánt tesztkör-
nyezetet (ez történhet a ZalaZONE HD térképén) - jelen esetben lineáris vagy cirkuláris - majd
a kritikus teszthelyzetet, amelyek szintén bemutatásra kerültek. Ezeket felhasználva implemen-
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6.2. ábra. Az elemzett tanulmány ([30] megvalósítása ZalaZONE-on, Dinamikai platformon
[59]

tálni a ZalaZONE szolgáltatásaiba, illetve a OpenSCENARIO-ba, alkalmazva az ott meglévő AB
Dynamics által szolgáltatott eszközöket (például a lufi autót alkalmazva vagy egyéb célpontok a
ZalaZONE tesztpályáján). A szimulációs környezetben előkészített folyamatokat követően pedig
megtörténne a valós környezetbe való áthelyezése.

A szimulációs tesztkörnyezetet megalkotását követően pedig, implementálni lehet a valós kör-
nyezeti tesztekhez a szcenáriókat, köztük az általam megtervezett és a disszertációban bemutatot-
takat is.
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Új tudományos eredmények

Kutatásaim során elért eredményeim az alábbi tézisekben foglalhatók össze:

I. Tézis

Kidolgoztam egy olyan szempontrendszert, amely a közlekedési jelzések anomáliáit
számszerűsített módon osztályozza statisztikai adatok alapján. Az ilyen módon osz-
tályozott anomáliák felhasználhatók a horizontális és vertikális jelzéseket felismerő
járműfedélzeti rendszerek tesztpályán végrehajtható minőségi tesztjeire.

A szempontrendszerben használt jellemzők tesztkörnyezetbe történő beépítése jelentősen nö-
velheti a biztonságot a jövőben a közutakon. A kialakított szempontrendszerben létrehozott skála
alapján az egyes attribútumok osztályzatot kapnak, ezek a továbbiakban bármely magasan auto-
matizált és autonóm járművek tesztjénél felhasználhatók a számok és feltételek megadása alapján.
A kialakított szempontrendszer egyik fő felhasználási lehetősége az egyes útszakaszok minőségi
vizsgálata. A nagyszámú, nagyobb területeket vagy akár teljes országot lefedő, időbélyeget is
tartalmazó adatokkal kitöltött táblázat referenciaként szolgálhat közlekedésbiztonsági auditorok
számára a közlekedési jelzőtáblák minőségét és szabályosságát figyelembe vevő elemzések során.
Másik felhasználási lehetőség, ami egyben dolgozatom témaválasztása okán is indokolt, a magasan
automatizált vezetéstámogató rendszerek fejlesztésének támogatása. Az általam kialakított szem-
pontrendszer segítségével a fejlesztők kiválaszthatják, milyen jelzésképeket és milyen anomáliákat
szeretnének egy-egy tesztsorozat során vizsgálni.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Classification of traffic signal system anomalies for environment
tests of autonomous vehicles. Production Engineering Archives, 19(19):43–47, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Potential Weak Points of Environment Sensors in Autonomous
Vehicles. 16TH mini conf. Vehicle system dynamics, system dynamics, identification and
anomalies, 2018

• H. Lengyel and Z. Szalay. Horizontal traffic signs anomalies and their classification. IOP
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7. Új tudományos eredmények

II. Tézis

A - kutatási eredményeimből származó - közlekedési jelzések anomáliáit osztályozó
szempontrendszer alkalmazásával lineáris és cirkuláris tesztmódszert dolgoztam ki:
először szimulációs környezet számára, majd valós tesztpályára adaptálva. A kidol-
gozott módszertan alkalmas a vertikális jelzésfelismerés kritikus határhelyzeteinek
megbízható megállapítására.

A jelen fejezetben bemutatott teszt metodikája folyamatosan fejlődött az évek során. A szak-
dolgozatomban elkészített szempontrendszert vettem alapul, majd szenzorok és a szimulációs szoft-
verek megismerését követően egy-egy tesztmérés után készítettem el az összetetebb, már valódi
tesztpályán végzett mérést. Valós környezetben két komolyabb eredményekkel szolgáló mérést
sikerült elvégeznem. A két mérésből ezekre a fontosabb tudományos eredményekre jutottam: a
közlekedésitábla-felismerő rendszerek megismerése; hatékony, kritikus tesztkörnyezet készítése li-
neáris és cirkuláris módszert - egy, illetve több járművet használva - a saját szempontrendszeremet
és mérési eredményeimet alkalmazva.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Szimulációs környezet előnyei és hátrányai különös tekintettel a
közlekedési jelzések felismerésére - Advantages and disadvantages of the simulation environ-
ment with particular regard to the recognition of traffic signs. 27th International Conference
on Mechanical Engineer, 27(June):328–331, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Road Sign Recognition Systems Test Design in Simulation Envi-
ronment With Traffic Sign Anomalies. Perner’s Contacts, 27:164–169, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Környezetérzékelők tesztelésének jelentősége magasan automatizált
és autonóm járművek számára. In XIII. IFFK 2019, pages 2–5, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Test scenario for road sign recognition systems with special at-
tention on traffic sign anomalies. In 2019 IEEE 19th International Symposium on Computa-
tional Intelligence and Informatics and 7th IEEE International Conference on Recent Achi-
evements in Mechatronics, Automation, Computer Sciences and Robotics (CINTI-MACRo).
IEEE, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. Easily Deployed Stickers Could Disrupt Traffic Sign
Recognition. Perner’s Contacts, XIX(Special Issue 2):156–163, 2019

• H. Lengyel and Z. Szalay. Intelligent Driving System effectiveness testing in Highly Auto-
mated Vehicles. In Engineering Symposium at Bánki 2020, 2020
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7. Új tudományos eredmények

III. Tézis
A neurális hálókra épülő, táblákat felismerő járműfedélzeti rendszerek érzékenységé-
nek és sérülékenységének vizsgálatára létrehoztam és optimalizáltam egy eddig nem
létező támadó szoftvert, amellyel sikeresen megzavartam egy táblafelismerő neurá-
lis hálót. A szándékolt támadás sikerességével bizonyítottam a neurális háló alapú
táblafelismerő rendszerek érzékenységét és sérülékenységét.

Igazolható fizikai szimulációkkal is, hogy a hagyományos infrastruktúra kockázatot hordoz a
magasan automatizált és autonóm járművek használatára. A közlekedési táblák téves osztályozá-
sának biztonsági hatása óriási, mivel a közlekedési táblák jelentősen befolyásolják a vezetők visel-
kedését. Kijelenthetjük, hogy az elsődleges észlelési mechanizmus meghibásodása legalább annyira
katasztrofális az ADASrendszerek számára, mint a járművezetők számára -– mivel a járművezetők
többféle redundanciával rendelkeznek, és nagyobb eséllyel fedezik fel a környezet bármilyen más
útbaigazító lehetőségét. Az ADAS rendszer pedig vagy továbbítja a hamis információkat a veze-
tőnek, vagy sem. A sofőr vagy észleli a hamis jelzést, vagy sem. A vezető jelenléte egyik esetben
sem garantálja a hamis jel megfelelő kiszűrését és a helyzet ellenőrzését.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and Z. Szalay. Road Sign Recognition Systems Test Design in Simulation Envi-
ronment With Traffic Sign Anomalies. Perner’s Contacts, 27:164–169, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. Easily Deployed Stickers Could Disrupt Traffic Sign
Recognition. Perner’s Contacts, XIX(Special Issue 2):156–163, 2019

• H. Lengyel, V. Remeli, and Z. Szalay. A collection of easily deployable adversarial traffic
sign stickers. at - Automatisierungstechnik, 2021
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IV. Tézis
Többféle - egymástól független, validált - járműdinamikai szimulációs szoftver alkal-
mazásával, ill. érzékenységi vizsgálat lefolytatásával igazoltam, hogy a meglévő köz-
lekedési infrastruktúra kockázatot hordoz magában mind a jelenlegi járművezetőkre,
mind a jövő járműrendszereire nézve. Realisztikus szimulációs szcenáriókban rész-
letesen vizsgáltam a humán és a magasan automatizált vezetési tulajdonságok, ill.
a járműdinamikai paraméterek megváltozását. A vizsgálatok alapján megállapítha-
tó, hogy a jövő járműveit és az infrastruktúrát egymáshoz igazítva kell fejleszteni a
biztonságos közlekedés elérése céljából.

Az elemzett szimulációk alapján arra a következtetésre jutottam, hogy az autonóm járműveket
nem feltétlenül kell a meglévő infrastruktúrához tervezni. Az infrastruktúra megváltoztatására van
szüksége a közlekedési szabályok felülvizsgálatával együtt, ez új jelzőtáblák telepítését, más típusú
sávok létrehozását vagy esetleg új típusú útszakaszok építését (pl. külön sáv az autonóm járművek
számára) jelentheti. A fejezetekben említett kritikus helyzetekkel és problémákkal már akár most
érdemes lenne foglalkozni, ha az emberek biztonságosan akarnak autonóm járművekben vagy azok
előtt/után közlekedni.

A tézishez felhasznált publikációim:

• H. Lengyel and V. Tihanyi. Accident reconstruction tools, with special attention to autono-
mous vehicles. Vehicle and Automotive Engineering 2, 2018

• H. Lengyel, T. Tettamanti, and Z. Szalay. Conflicts of automated driving with conventional
traffic infrastructure. IEEE Access, 8:163280–163297, 2020

• H. Lengyel, T. Tettamanti, and Z. Szalay. Közúti infrastruktúra konfliktus-helyzete a ma-
gasan automatizált járművekkel. Közlekedéstudományi szemle, 2021
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Melléklet
Újonnan fejlesztett adversarial patchek

7.1. ábra. Fejlesztett patchek: patch #1, ..., patch #27. 0: "20 km/h”, 1: "30 km/h”, 2: "50
km/h”, 3: "60km/h”, 4: "70km/h”, 5: "80km/h”, 6: "80 km/h vége", 7: "100 km/h”, 8: "120
km/h”, 9: "Előzni tilos”, 10: "3,5 t felett nem haladhatunk el”, 11: "Egyenrangú kereszteződés”,
12: "Főútvonal”, 13: "Elsőbbségadás kötelező”, 14: "Stop”, 15: "Járműveknek behajtani tilos”,
16: "3,5 t felett tilos”, 17: "Behajtani tilos”, 18.: "Veszély”, 19: "Veszélyes kanyar balra”, 20:
"Veszélyes kanyar jobbra”, 21: "Kettős kanyar”, 22: "Rossz út”, 23: "Csúszós út”, 24: "Útszűkü-
let”, 25: "Útépítés”, 26: "Közlekedési lámpás csomópont”, 27: "Gyalogos-átkelőhely”, 28: "Átkelő
gyermekek”, 29: "Keresztező kerékpáros forgalom”, 30: "Hóveszély”, 31: "Vadon élő állatok”, 32:
"Feloldó tábla", 33: "Forduljon jobbra előre”, 34: "Forduljon balra előre”, 35: "Csak előre”, 36:
"Menj egyenesen vagy jobbra”, 38: "Tarts jobbra”, 39: "Tartson balra”, 40: "Körforgalom”, 41:
"Előzni tilos vége”, 42: "Előzni tilos (3,5 t)”
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Virtuális felhelyezett patchek

7.2. ábra.
Felső sor balról jobbra: [30 km/h-ról -> 120 km/h] patch alkalmazva, a 30 km/h-ra és
körforgalomra; [30 km/h-ról -> Feloldó táblára] patch alkalmazva 30 km/h-ra és 50 km/h-
ra; Alsó sor balról jobbra: [80 km/h-ról -> 80 km/h vége] patch alkalmazva 80 km/h-ra
és 30 km/h-ra; [80 km/h-ról -> 120 km/h] patch alkalmazva 80 km/h-re és Munkavégzés
folyik táblára [49]
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Való közlekedési táblára felhelyezett, nyomtatott patchek

7.3. ábra.
Balról jobbra: [30 km/h-ról -> 120 km/h] patch rendeltetésszerűen működik; [Random
Patch] patch 30 km/h-nál nincs hatással; [Kötelező haladási irány -> Járműveknek behaj-
tani tilos] patch rendeltetésszerűen működik; [Random patch] az Kötelező haladási irány
táblára a patch nincs hatása [49]

7.4. ábra.
Balról jobbra: az [Főútvonal -> Elsőbbségadás kötelezőre] patch rendeltetésszerűen műkö-
dik; A [Főútvonal -> Stop-ra] patch rendeltetésszerűen működik; [Random Patch] patch
Kötelező haladási irány táblára nincs hatása [49]
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Sebesség
[km/h]

Fékezési idő
[s]

Reakcióidő
[s]

Lassulás
[m/s2]

Fékút
számítása [m]

Ütközés
történt?

EES értékek
[km/h]

1 50 1,25 0,8 3 15,02 Igen 5,7
2 50 1,25 0,8 4 14,24 Nem 0
3 50 1,25 0,8 5 13,45 Nem 0
4 50 1,25 0,8 6 12,67 Nem 0
5 50 1,25 0,8 7 11,89 Nem 0
6 50 1,15 0,7 3 13,99 Igen 5,5
7 50 1,15 0,7 4 13,33 Nem 0
8 50 1,15 0,7 5 12,67 Nem 0
9 50 1,15 0,7 6 12,00 Nem 0

10 50 1,15 0,7 7 11,34 Nem 0
11 50 1,05 0,6 3 12,93 Igen 5,5
12 50 1,05 0,6 4 12,38 Nem 0
13 50 1,05 0,6 5 11,83 Nem 0
14 50 1,05 0,6 6 11,28 Nem 0
15 50 1,05 0,6 7 10,72 Nem 0
16 50 0,95 0,5 3 11,84 Igen 5,4
17 50 0,95 0,5 4 11,39 Nem 0
18 50 0,95 0,5 5 10,94 Nem 0
19 50 0,95 0,5 6 10,49 Nem 0
20 50 0,95 0,5 7 10,04 Nem 0
21 50 0,85 0,4 3 10,72 Nem 0
22 50 0,85 0,4 4 10,36 Nem 0
23 50 0,85 0,4 5 10,00 Nem 0
24 50 0,85 0,4 6 9,64 Nem 0
25 50 0,85 0,4 7 9,28 Nem 0
26 55 1,25 0,8 3 16,75 Igen 7,8
27 55 1,25 0,8 4 15,97 Igen 4,1
28 55 1,25 0,8 5 15,19 Nem 0
29 55 1,25 0,8 6 14,41 Nem 0
30 55 1,25 0,8 7 13,63 Nem 0
31 55 1,15 0,7 3 15,59 Igen 7
32 55 1,15 0,7 4 14,92 Igen 3,7
33 55 1,15 0,7 5 14,26 Nem 0
34 55 1,15 0,7 6 13,60 Nem 0
35 55 1,15 0,7 7 12,94 Nem 0
36 55 1,05 0,6 3 14,39 Igen 7
37 55 1,05 0,6 4 13,84 Igen 2,7
38 55 1,05 0,6 5 13,29 Nem 0
39 55 1,05 0,6 6 12,73 Nem 0
40 55 1,05 0,6 7 12,18 Nem 0
41 55 0,95 0,5 3 13,16 Igen 6,6
42 55 0,95 0,5 4 12,71 Nem 0
43 55 0,95 0,5 5 12,26 Nem 0
44 55 0,95 0,5 6 11,81 Nem 0
45 55 0,95 0,5 7 11,36 Nem 0
46 55 0,85 0,4 3 11,90 Igen 6,5
47 55 0,85 0,4 4 11,54 Nem 0
48 55 0,85 0,4 5 11,18 Nem 0
49 55 0,85 0,4 6 10,82 Nem 0
50 55 0,85 0,4 7 10,46 Nem 0
51 60 1,25 0,8 3 18,49 Igen 10,3
52 60 1,25 0,8 4 17,71 Igen 5,5
53 60 1,25 0,8 5 16,93 Igen 4,8
54 60 1,25 0,8 6 16,15 Igen 7,5
55 60 1,25 0,8 7 15,36 Igen 6,2
56 60 1,15 0,7 3 17,18 Igen 9
57 60 1,15 0,7 4 16,52 Igen 4,6
58 60 1,15 0,7 5 15,86 Igen 2,6
59 60 1,15 0,7 6 15,20 Nem 0
60 60 1,15 0,7 7 14,54 Nem 0
61 60 1,05 0,6 3 15,85 Igen 7,9
62 60 1,05 0,6 4 15,30 Igen 4,1
63 60 1,05 0,6 5 14,74 Nem 0
64 60 1,05 0,6 6 14,19 Nem 0

7.1. táblázat. Kritikus közlekedési helyzetelemzés - 1. szituáció eredménye
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Sebesség
[km/h]

Fékezési idő
[s]

Reakcióidő
[s]

Lassulás
[m/s2]

Fékút
számítása [m]

Ütközés
történt?

EES értékek
[km/h]

65 60 1,05 0,6 7 13,64 Nem 0
66 60 0,95 0,5 3 14,48 Igen 8,2
67 60 0,95 0,5 4 14,03 Igen 3,8
68 60 0,95 0,5 5 13,58 Nem 0
69 60 0,95 0,5 6 13,13 Nem 0
70 60 0,95 0,5 7 12,67 Nem 0
71 60 0,85 0,4 3 13,08 Igen 7,6
72 60 0,85 0,4 4 12,72 Igen 3,9
73 60 0,85 0,4 5 12,36 Nem 0
74 60 0,85 0,4 6 12,00 Nem 0
75 60 0,85 0,4 7 11,64 Nem 0
76 65 1,25 0,8 3 20,23 Igen 13,8
77 65 1,25 0,8 4 19,44 Igen 12
78 65 1,25 0,8 5 18,66 Igen 13,1
79 65 1,25 0,8 6 17,88 Igen 14
80 65 1,25 0,8 7 17,10 Igen 13,4
81 65 1,15 0,7 3 18,78 Igen 13,7
82 65 1,15 0,7 4 18,12 Igen 10
83 65 1,15 0,7 5 17,46 Igen 10
84 65 1,15 0,7 6 16,80 Igen 12,3
85 65 1,15 0,7 7 16,14 Igen 11,7
86 65 1,05 0,6 3 17,30 Igen 13,7
87 65 1,05 0,6 4 16,75 Igen 9
88 65 1,05 0,6 5 16,20 Igen 8,6
89 65 1,05 0,6 6 15,65 Igen 10,5
90 65 1,05 0,6 7 15,10 Igen 9,3
91 65 0,95 0,5 3 15,80 Igen 10,3
92 65 0,95 0,5 4 15,35 Igen 7,9
93 65 0,95 0,5 5 14,90 Igen 6
94 65 0,95 0,5 6 14,45 Nem 8,3
95 65 0,95 0,5 7 13,99 Igen 6,3
96 65 0,85 0,4 3 14,26 Igen 8,4
97 65 0,85 0,4 4 13,90 Igen 6
98 65 0,85 0,4 5 13,54 Igen 3,3
99 65 0,85 0,4 6 13,18 Igen 4,9

100 65 0,85 0,4 7 12,82 Nem 0
101 70 1,25 0,8 3 21,96 Igen 15,6
102 70 1,25 0,8 4 21,18 Igen 15,5
103 70 1,25 0,8 5 20,40 Igen 17,4
104 70 1,25 0,8 6 19,62 Igen 18,1
105 70 1,25 0,8 7 18,84 Igen 16,7
106 70 1,15 0,7 3 20,38 Igen 17,1
107 70 1,15 0,7 4 19,72 Igen 14,9
108 70 1,15 0,7 5 19,05 Igen 16,4
109 70 1,15 0,7 6 18,39 Igen 17
110 70 1,15 0,7 7 17,73 Igen 15,1
111 70 1,05 0,6 3 18,76 Igen 14,1
112 70 1,05 0,6 4 18,21 Igen 14,1
113 70 1,05 0,6 5 17,66 Igen 14,4
114 70 1,05 0,6 6 17,11 Igen 15,8
115 70 1,05 0,6 7 16,56 Igen 15,2
116 70 0,95 0,5 3 17,12 Igen 13,4
117 70 0,95 0,5 4 16,67 Igen 13,5
118 70 0,95 0,5 5 16,22 Igen 12,9
119 70 0,95 0,5 6 15,76 Igen 14,1
120 70 0,95 0,5 7 15,31 Igen 13,2
121 70 0,85 0,4 3 15,44 Igen 11,4
122 70 0,85 0,4 4 15,08 Igen 12,2
123 70 0,85 0,4 5 14,72 Igen 11
124 70 0,85 0,4 6 14,36 Igen 12,4
125 70 0,85 0,4 7 14,00 Igen 11,1

7.2. táblázat. Kritikus közlekedési helyzetelemzés - 1. szituáció eredménye
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Sebesség
[km/h]

Fékezési idő
[s]

Reakcióidő
[s]

Lassulás
[m/s2]

Fékút
számítása [m]

Ütközés
történt?

EES értékek
[km/h]

1 60 1,25 0,8 3 18,49 Igen 7
2 60 1,25 0,8 4 17,71 Nem 0
3 60 1,25 0,8 5 16,93 Nem 0
4 60 1,25 0,8 6 16,15 Nem 0
5 60 1,25 0,8 7 15,36 Nem 0
6 60 1,15 0,7 3 17,18 Igen 2,3
7 60 1,15 0,7 4 16,52 Nem 0
8 60 1,15 0,7 5 15,86 Nem 0
9 60 1,15 0,7 6 15,20 Nem 0

10 60 1,15 0,7 7 14,54 Nem 0
11 60 1,05 0,6 3 15,85 Nem 0
12 60 1,05 0,6 4 15,30 Nem 0
13 60 1,05 0,6 5 14,74 Nem 0
14 60 1,05 0,6 6 14,19 Nem 0
15 60 1,05 0,6 7 13,64 Nem 0
16 60 0,95 0,5 3 14,48 Nem 0
17 60 0,95 0,5 4 14,03 Nem 0
18 60 0,95 0,5 5 13,58 Nem 0
19 60 0,95 0,5 6 13,13 Nem 0
20 60 0,95 0,5 7 12,67 Nem 0
21 60 0,85 0,4 3 13,08 Nem 0
22 60 0,85 0,4 4 12,72 Nem 0
23 60 0,85 0,4 5 12,36 Nem 0
24 60 0,85 0,4 6 12,00 Nem 0
25 60 0,85 0,4 7 11,64 Nem 0
26 65 1,25 0,8 3 20,23 Igen 8,3
27 65 1,25 0,8 4 19,44 Igen 8
28 65 1,25 0,8 5 18,66 Igen 5,5
29 65 1,25 0,8 6 17,88 Nem 0
30 65 1,25 0,8 7 17,10 Nem 0
31 65 1,15 0,7 3 18,78 Igen 7,6
32 65 1,15 0,7 4 18,12 Igen 7
33 65 1,15 0,7 5 17,46 Nem 0
34 65 1,15 0,7 6 16,80 Nem 0
35 65 1,15 0,7 7 16,14 Nem 0
36 65 1,05 0,6 3 17,30 Igen 7
37 65 1,05 0,6 4 16,75 Nem 0
38 65 1,05 0,6 5 16,20 Nem 0
39 65 1,05 0,6 6 15,65 Nem 0
40 65 1,05 0,6 7 15,10 Nem 0
41 65 0,95 0,5 3 15,80 Igen 6,6
42 65 0,95 0,5 4 15,35 Nem 0
43 65 0,95 0,5 5 14,90 Nem 0
44 65 0,95 0,5 6 14,45 Nem 0
45 65 0,95 0,5 7 13,99 Nem 0
46 65 0,85 0,4 3 14,26 Nem 0
47 65 0,85 0,4 4 13,90 Nem 0
48 65 0,85 0,4 5 13,54 Nem 0
49 65 0,85 0,4 6 13,18 Nem 0
50 65 0,85 0,4 7 12,82 Nem 0
51 70 1,25 0,8 3 21,96 Igen 8,3
52 70 1,25 0,8 4 21,18 Igen 7,5
53 70 1,25 0,8 5 20,40 Igen 5,7
54 70 1,25 0,8 6 19,62 Igen 3,2
55 70 1,25 0,8 7 18,84 Nem 0
56 70 1,15 0,7 3 20,38 Igen 7,7
57 70 1,15 0,7 4 19,72 Igen 6,8
58 70 1,15 0,7 5 19,05 Igen 4,5
59 70 1,15 0,7 6 18,39 Nem 0
60 70 1,15 0,7 7 17,73 Nem 0
61 70 1,05 0,6 3 18,76 Igen 7
62 70 1,05 0,6 4 18,21 Igen 6,1
63 70 1,05 0,6 5 17,66 Nem 0
64 70 1,05 0,6 6 17,11 Nem 0

7.3. táblázat. Kritikus közlekedési helyzetelemzés - 2. szituáció eredménye
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Sebesség
[km/h]

Fékezési idő
[s]

Reakcióidő
[s]

Lassulás
[m/s2]

Fékút
számítása [m]

Ütközés
történt?

EES értékek
[km/h]

65 70 1,05 0,6 7 16,56 Nem 0
66 70 0,95 0,5 3 17,12 Igen 6,6
67 70 0,95 0,5 4 16,67 Igen 5,1
68 70 0,95 0,5 5 16,22 Nem 0
69 70 0,95 0,5 6 15,76 Nem 0
70 70 0,95 0,5 7 15,31 Nem 0
71 70 0,85 0,4 3 15,44 Igen 6,7
72 70 0,85 0,4 4 15,08 Nem 0
73 70 0,85 0,4 5 14,72 Nem 0
74 70 0,85 0,4 6 14,36 Nem 0
75 70 0,85 0,4 7 14,00 Nem 0
76 75 1,25 0,8 3 23,70 Igen 13
77 75 1,25 0,8 4 22,92 Igen 12,3
78 75 1,25 0,8 5 22,14 Igen 11,5
79 75 1,25 0,8 6 21,35 Igen 10,7
80 75 1,25 0,8 7 20,57 Igen 9,9
81 75 1,15 0,7 3 21,97 Igen 12,5
82 75 1,15 0,7 4 21,31 Igen 11,5
83 75 1,15 0,7 5 20,65 Igen 11,6
84 75 1,15 0,7 6 19,99 Igen 9,6
85 75 1,15 0,7 7 19,33 Igen 8,5
86 75 1,05 0,6 3 20,22 Igen 12
87 75 1,05 0,6 4 19,67 Igen 10,9
88 75 1,05 0,6 5 19,12 Igen 9,7
89 75 1,05 0,6 6 18,57 Igen 8,3
90 75 1,05 0,6 7 18,02 Igen 6,8
91 75 0,95 0,5 3 18,44 Igen 11,5
92 75 0,95 0,5 4 17,99 Igen 10,2
93 75 0,95 0,5 5 17,54 Igen 8,7
94 75 0,95 0,5 6 17,08 Igen 7
95 75 0,95 0,5 7 16,63 Igen 4,8
96 75 0,85 0,4 3 16,62 Igen 11,1
97 75 0,85 0,4 4 16,26 Igen 9,5
98 75 0,85 0,4 5 15,90 Igen 7,7
99 75 0,85 0,4 6 15,54 Igen 5

100 75 0,85 0,4 7 15,18 Nem 0
101 80 1,25 0,8 3 25,43 Igen 14,1
102 80 1,25 0,8 4 24,65 Igen 14,9
103 80 1,25 0,8 5 23,87 Igen 14,5
104 80 1,25 0,8 6 23,09 Igen 14
105 80 1,25 0,8 7 22,31 Igen 13,6
106 80 1,15 0,7 3 23,57 Igen 13,5
107 80 1,15 0,7 4 22,91 Igen 14
108 80 1,15 0,7 5 22,25 Igen 13,4
109 80 1,15 0,7 6 21,59 Igen 12,7
110 80 1,15 0,7 7 20,93 Igen 12,1
111 80 1,05 0,6 3 21,68 Igen 13,1
112 80 1,05 0,6 4 21,13 Igen 13,2
113 80 1,05 0,6 5 20,58 Igen 12,4
114 80 1,05 0,6 6 20,03 Igen 11,5
115 80 1,05 0,6 7 19,47 Igen 10,6
116 80 0,95 0,5 3 19,76 Igen 9
117 80 0,95 0,5 4 19,31 Igen 12,6
118 80 0,95 0,5 5 18,85 Igen 11,5
119 80 0,95 0,5 6 18,40 Igen 10,4
120 80 0,95 0,5 7 17,95 Igen 9,1
121 80 0,85 0,4 3 17,81 Igen 8,2
122 80 0,85 0,4 4 17,44 Igen 11,9
123 80 0,85 0,4 5 17,08 Igen 10,6
124 80 0,85 0,4 6 16,72 Igen 9,1
125 80 0,85 0,4 7 16,36 Igen 7,5

7.4. táblázat. Kritikus közlekedési helyzetelemzés - 2. szituáció eredménye
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